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Bestyrelsens beretning 2007 – 2008

Medlemmer
Vi har fået 2 nye andelshavere i vandværket, og er nu 551 medlemmer..
Der er 506 andelshavere som har måler.

Bestyrelsens arbejde.
Der har i perioden været afholdt 2 bestyrelsesmøder.
Som tidligere år aflæses vandmålerne af bestyrelsen og i år vil det foregå
den 4 & 5 / 10 hvor vi samtidig vil inspicere for skader og
uregelmæssigheder i målerbrøndene, ved aflæsning skal der være let
adgang til målerne, cement dæksler og andre tunge ting skal være fjernet,
ellers vil der ikke blive aflæst, men forbruget sættes af vandværket.
.

Udpumpet vandmængde.
Der er udpumpet 37413. m³,og registreret 36134 m³,Vores vandspild er på
ca. 3,54 %
.

Vedligeholdelses arbejde.
Der har ikke været noget større vedligeholdelses arbejde i året som er gået

Der har været et par brud på hovedledningen.
Og der er blevet ryddet og monteret nyt hegn rundt boringen på Bøged str.
Vej
Vi vil starte op med udskiftning af måler i år der hvor de har siddet i 12 år
da den termin er udløbet, arbejdet starter sidst juli i år ca 130 målere, den
sidste del af dette parti bliver skiftet i sep. I år ca.130 målere .

Vandkvaliteten.
Der er foretaget 5 prøver på drikkevandet, hvor 2 er på værket og 2 i
private haner, alle 7 er meget fine, og 1 prøve på rå vandet som også er fin,
alle værdi ligger langt under grænserne.
.

Arbejd det næste år
Lednings sammenføring med Jungshoved vandværk er udsat vi vil afvente
myndighedernes udspil til dette, som skulle komme sommeren 2008, vi vil
så tage stilling til en sammenkobling til Jungshoved vandværk. Som skal
være en forsyning sikkerhed for begge værker.
Den resterende halv del af målerne Parti 2 skal der udtages prøver som
sendes til force institut for kontrol, der findes da følgende alt efter målernes
nøjagtighed, enten kan de køre i 8 nye år eller køre fire år til men det kan
også blive til at de kasseres og så skal skiftes inden årets udgang

Takstbladet
Der er udarbejdet et nyt takstblad, som er sendt til medlemmerne, i den
forbindelse kan det oplyses at prisen pr. m³ stiger til 2,40 kr. og de faste
afgifter til vandværket er den samme.
Til slut
Så vil jeg gerne henstille til medlemmerne at de afmelder deres regning hos
Pbs når de sælger deres bolig, for vandværket kan ikke det.

Jeg vil takke mine bestyrelseskolleger og vandværks bestyrer et godt
samarbejde

