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Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning a.m.b.a.
Bestyrelsens beretning til generalforsamling fredag den 3. juni 2016.
Velkommen til generalforsamling.
Ved årsskiftet 2015/2016 udtrådte kasserer Flemming Krog efter eget ønske af bestyrelsen. Vi takker
Flemming for hans indsats i Vandværkets bestyrelse. I stedet er indtrådt suppleant Hanne Andersen, som
senere blev valgt til kasserer.
Medlemmer af vandværket:
Der var en tilgang på 5 medlemmer i 2015, og dermed ultimo 2015 i alt 1.070 medlemmer.
Vandforbruget:
Der blev solgt/afregnet 43.500 m³ vand i regnskabsåret. Det var ca. 8 % mindre end sidste år
Vandspild og lækager hos forbrugere:
I lighed med sidste år har vi haft et vandspild dog en smule mindre end sidste år. Det androg ca. 11,4 %.
Ved spild i ledningssystemet over 10 % skal vi betale egenafgift. Afgiften udgjorde kr. 4324,-.
Vi gør og vil gøre en stor indsats for at nedbringe spildet. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at
igangsætte et projekt med dataopsamling fra 3 trykforøgerstationer så forbruget kan overvåges via vort
eksisterende SRO anlæg. På nuværende tidspunkt er det nødvendigt fysisk at aflæse målere på de tre
trykstationer om natten, for at se om der er et forbrug og dermed en læk i rørsystemet.
Opstår der en rørsprængning eller udsivning med en synlig læk i rørsystemet anmoder vi om at
forbrugerne retter henvendelse til os, så vi kan få skaden udbedret.
I det forløbne år har vi set flere store vandregninger hos enkelte forbrugere, det skyldtes ofte
frostsprængninger fordi der ikke har været lukket for vand i brønden ved vanduret. Det kan for
forbrugere, som også er tilknyttet det kommunale afløbssystem, være forbundet med store
omkostninger, da der skal betales afledningsbidrag i forhold til vandmængden, som er leveret fra
Vandværket.
Gør det til en regel at afbryde for vandet, når sommerhuset lukkes ned for vinteren.
Nye boringshuse på vandværket Kølbækken 2:
I det forløbende år er der blevet installeret nye boringshuse på vandværket. Samtidig er gamle boringer
blevet slettet. De gamle boringshuse var nedsænket under terræn, hvilket ikke var hensigtsmæssig.
Med de nye boringshuse formindskes muligheden for forurening fra overfladen, samtidig forbedres
driftspersonales arbejdsforhold med adgang til boringshusene for bl.a. reparationer, vedligeholdelse,
rengøring, prøveudtagning og almindeligt tilsyn.
Vandkvalitet:
Der udtages løbende vandprøver, som analyseres på autoriseret laboratorium. Det omfatter både råvand
og udpumpet vand fra trykstationer med vandbeholdere. Resultater bliver vist på hjemmesiden under
fanen vandkvalitet.
Sidste år i november 2015 havde vi en mindre forurening i rentvandstanken på Søvejens trykstation.
Årsagen var ifølge DK Vandservice, som undersøgte tanken, kondens på loftet i tanken.
Oplysninger til forbrugere:
Oplysninger om vandværket fx om Kontaktoplysninger, Takster, Vandkvalitet, Vedtægter,
Generalforsamling og aktuel drift status m.m. kan se på hjemmesiden www.hlvand.dk.
Nye investeringer:
Som tidligere nævnt vil bestyrelsen iværksætte et projekt med dataopsamling, hvor det er muligt at
kontrollere vandforbruget fra 3 trykstationer, så det ikke er fysisk nødvendigt at besøge trykstationerne
om natten, for at se om der eventuel er et forbrug der indikerer en lækage.
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