Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.
Bestyrelsens beretning.
Generalforsamling 2021
Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen har det pga. de omfattende corona restriktioner
været nødvendt at slå både generalforsamlingerne i 2020 og den påtænkte generalforsamling i juni 2021
sammen til denne generalforsamling.
Det er faktisk ikke i overensstemmelse med vores vedtægter, idet generalforsamlinger skal afholdes i enten
maj eller juni måned; men pga. de force majeure lignende omstændigheder har vi været tvunget til at vente
til nu.
I vandværket har vi et ønske om hurtigtigere at kunne få kontakt til vore andelshavere. Vi har ikke
mobilnumre på mange af vore forbrugere. Flere gange har vi haft brug for hurtigt at kunne komme i kontakt
med nogle af vore forbrugere, det kan være at en nabo har opdaget et vandbrud i naboens hus og tager
kontakt til vandværket. Har vi ikke den berørte forbrugers mobilnummer tager det tid at få kontakt.
Vandværket ønsker at tilknytte mobilnumre til det eksisterende adresseregister.
Ifølge vandværkernes forening er det i forhold til dataforordningsregler lovligt at indhente mobilnumre.
Medlemmer af vandværket:
Vi har 1100 forbrugere tilsluttet vandværket. Medlemstallet vil i de kommende år stige idet der er nye
udstykninger på vej.
Vandforbruget:
I regnskabsåret er der solgt 54.493 kbm vand, hvilket er 12.061 kbm mere end i det foregående
regnskabsår. Årsagen til det stigende vandforbrug kan sikkert tilskrives, at der har været flere forbrugere i
sommerhusene under corona nedlukningen.
Vandspild og lækager på ledningsnettet:
Vi har stadig et relativt stort vandspild pga. utætheder i ledningsnettet. Vandspildet er forskellen mellem den
vandmængde der bliver pumpet ud fra vandværket og den samlede mængde der bliver afregnet til
forbrugerne.
Spildprocenten udgør knap 12 %. Dette er en marginal forbedring i forhold til spildprocenten i det foregående
regnskabsår som var på 13 %. Ved spild større end 10 % skal der betales afgift, så for 2020 skal vi betale
ca. 7000 kr. til statskassen. I de kommende år forventes en del renovering af det ældste ledningsnet, så vi i
fremtiden kan udgå at skulle betale denne ekstra afgift.
Selv om vandværket konstant overvåger vandspildet af den udpumpede vandmængde vil vi bede
forbrugerne henvende sig til os, hvis der observeres en lækage, det kan fx være et fugtigt område i jorden
der er opstået og som ikke tidligere er observeret.
Vandspild hos forbrugerne:
Gør det til en regel, at afbryde for vandet i brønden ved vanduret, når sommerhuset forlades eller lukkes
ned. Vi har set forbrugere, som har haft brud og fået vandskader og dermed også store vandregninger.
Vandkvalitet:
I alle vandprøver har vandkvalitetsanalyser været under gældende grænseværdier. Pesticider var ej heller
målbare i analyserne.
I vandværket må vi påregne, at der fra myndighederne bliver stillet yderligere krav om kontrol med
drikkevandskvaliteten.
Rørledningsarbejde:
Vandværket har i året haft enkelte rørsprængninger, som er blevet udbedret. I de kommende år planlægger
bestyrelsen nye renoveringsprojekter.
Nye investeringer:
Bestyrelsen er meget opmærksom på en løbende fornyelse og renovering af vandværkets installationer.
I de kommende år vil bestyrelsen drøfte, hvilke arbejder det bliver nødvendigt at igangsætte.
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

http://www.hlvand.dk

