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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen fredag den 2. juni 2017.
Velkommen til årets generalforsamling
Efter sidste års generalforsamling besluttede bestyrelsen at suppleanterne fremover skulle tilbydes at deltage i de
kommende bestyrelsesmøder. En medvirkende årsag var, at det på den vis er muligt at klæde suppleanterne på til at
træde ind i bestyrelsen, idet der er mange forskellige opgaver, som det er nødvendigt at sætte sig ind i.
Medlemmer af vandværket:
Der har været en tilgang på 3 medlemmer i 2016 og dermed er vi nu i alt 1073 medlemmer.
Vandforbruget:
Der er blevet solgt /afregnet 42.169 kbm vand i regnskabsåret, hvilket er ca. 3 % mindre end sidste år. Generelt har
vandforbruget de sidste år været faldende.
Vandspild og lækager:
I regnskabsåret 2016 har vi haft et fatalt stort vandspild, det udgjorde næsten 19 %, hvilket har betydet at vandværket
måtte betale godt 29.000,- kr i øget afgift . Vi fandt utætheden på Krebsevej kort efter nytår 2017.
Sidste år besluttede bestyrelsen at igangsætte et projekt med dataopsamling fra alle 4 trykforøgerstationer, så
forbruget kunne overvåges via vort eksisterende SRO anlæg. Især natforbruget er interessant, idet der ikke formodes
at være et nævneværdigt vandforbrug. Implementeringen fandt sted sidst på året i 2016. Dette har vist sig at være en
god investering, idet det her i 2017 allerede har fanget 2 brud. På den baggrund ser bestyrelsen fortrøstningsfuld på
fremtiden. Utætheden på Krebsevej, som åbenbart havde stået på over længere tid, var ikke blevet observeret af de
omkringboende, vandet ved bruddet var blot sivet ud i jorden. Det viste sig, at stikledningen til vanduret var et tæret
jernrør.
På trods af overvågning af vandspild via SRO systemet vil vi bede forbrugerne henvende sig til os hvis der observeres
en lækage, det kan fx være et fugtigt område som er opstået.
Gør det til en regel, at afbryde for vandet i brønden ved vanduret, når sommerhuset lukkes ned for vinteren. Vi har set
forbrugere, som har fået vandskader og dermed også store vandregninger.
Vandkvalitet:
Vi har i det forløbende år haft et tilfælde med en lidt forhøjet værdi af Coliforme bakterier i tanken på Søvej. Det var
ikke en værdi, som på nogen måde var sundhedsskadelig. Årsagen til den forhøjede værdi kan være en bænkebider,
der er kommet ind i tanken gennem en sprække. Tætheden til tanken er gennemgået. Der udføres løbende prøver fra
vandværks installationer. Disse analyseres på autoriseret laboratorium. Resultat af prøverne bliver vist på
hjemmesiden under fanen Vandkvalitet.
Nye Investeringer:
Bestyrelsen har efter bruddet på Krebsevej besluttet, at iværksætte et større renoveringsarbejde over en treårig
periode i området. Omkostninger hertil vil være i omegnen af 160.000,- pr. år.
Daglig administration:
Efter kasserer Flemming Krogs udtræden af bestyrelsen blev det i bestyrelsen besluttet, at overdrage flere
administrative opgaver til Regnskabskontor Nord, som i forvejen er vor samarbejdspartner. Dette samarbejde
fungerer godt.
Oplysning til forbrugerne:
Information om vandværket fx Kontaktoplysninger, Takster, Vandkvalitet, Vandets hårdhed, Vedtægter,
Generalforsamling og aktuel drift status m.m. kan ses på hjemmesiden www.hlvand.dk
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