Bønsvig-Stavreby Vandværk
www. B-svand.dk
E-Mail: b-svand@b-svand.dk

Bestyrelsens beretning 2010 – 2011
Indledningsvis vil jeg endnu engang ønske jer velkommen til den årlige
generalforsamling.
Vi har haft et nogenlunde problemfrit år, så min beretning på bestyrelsens
vegne vil blive kort og klar.
Medlemmer
Der er i året sket følgende ændringer i antallet af andelshavere, vi har fået
en ny andelshaver og mistet en, herom senere, men vi er stadig 551
medlemmer - heraf har 506 målere.
Bestyrelsens arbejde
Der har i perioden været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Vi holder ikke møder
for mødernes skyld, men kun når der er vigtige ting at tage stilling til.
Som tidligere år aflæses vandmålerne af bestyrelsen, og i år vil det foregå i
Weekenden den 24-25 september 2011. Det er andelshavernes pligt at
sikre, at der er fri adgang til målerbrøndene. Cementdæksler og andre tunge
ting skal være fjernet, ellers vil der ikke blive aflæst, men forbruget
fastsættes af vandværket.
Udpumpet vandmængde
Der er udpumpet 44.450. m³,vores vandspild er acceptabelt. Vi har ikke haft
ledningsbrud i årets løb.
Vedligeholdelses arbejde
Desværre har der været et par strømafbrydelser, og desværre virkede vort
nødstrømsanlæg stadig ikke automatisk, til naturlig irritation for vore
brugere. Vi måtte udskifte både batterier og elektronik. Vi troede for to år
siden, at vi hade løst problemerne omkring nødforsyningen - men nej det
driller stadig. Vi hade et ret specielt strømudfald for nylig. Et kraftigt lyn slog
strømtavlen fra og desværre også alarmopkaldet. Pumperne i boringerne
stoppede, så filtreringen af vandet stoppede også. Vi opdagede det først, da
rentvands tanken blev tømt, og der ikke kom vand til forbrugerne.
Vi har i foråret fået ny port i vandværket, den gamle kunne ikke mere.

Vandkvaliteten
Der foretages løbende kontrol af vandet, og vi har i året haft problemer med

ganske få coliforme bakterier, dog langt under det tilladelige. Vi har udskiftet
kontraventilen i sugerøret i rentvands tanken. Det var en påmindelse om,
hvor omhyggelig man skal være når mennesker har direkte adgang til
tanken. Vi har stadig for højt farve tal i nogle af vore prøver, det kan betyde,
at der for eksempel kan være lidt for meget jern i vandet.
Vi er i samarbejde med kommunen fundet en måde at løse problemet på. Vi
har derfor aftalt med en brøndborer , at vi over de næste 3 år skal have
vore 3 boringer (en om året) renoveret og isat nye pumper, det er alligevel
omkring tiden, hvor det burde gøres. Det har ingen sundhedsmæssige
konsekvenser, men det skal være i orden.
Arbejder i årets løb
Vi har etableret en nød forbindelse til Jungshoved Vandværk. Arbejdet blev
igangsat i december 2009, men på grund af vinteren, blev det først afsluttet
i april 2010.
Arbejde det næste år
Vi har indledt forhandlinger med Kohaven - Roneklint Vandværk om en nød
forbindelse. Det forventes gennemført inden september 2012..
Takstbladet
Som jeg nævnede ovenstående har vi mistet en bruger. Han aftog mere end halvdelen af det
oppumpede vand. Det betyder at vi er nødt til at sætte m3 prisen op til det dobbelte for at få
balance i regnskabet. Mere om det under dagsordenen.
Jeg fortalte ved generalforsamlingen i 2009, at jeg er medlem af Vandrådets
bestyrelse. Det kræver mere arbejde, end jeg hade regnet med. Med al den
nye lovgivning der kommer for tiden, er arbejdet i Vandrådet meget vigtigt,
og arbejdet værd.
Som jeg fortalte for 2 år siden, er der oprettet en vandfond (en ny
byrokratisk overbygning) i kommunen. Alle vandværker skal til en fælles
fond indbetale 15 øre pr udpumpet m3. Denne fond skal så finansiere
sløjfning af boringer i kommunen. Vi har valgt fortsat at stå udenfor denne
fond. De fremførte argumenter var for svage, og er de efter min mening
stadig svage. Vi mener stadig , at det er kommunens ansvar. Et ansvar
kommunen forsøger at tørre af på Vandværkerne.
Jeg vil minde om, at det et sælgers ansvar ved ejendomssalg at afregne
vandforbrug over refusionsopgørelsen. Husk, at det kun er jer selv, der kan
afmelde PBS betalinger.
Jeg vil takke mine bestyrelseskolleger, vor forretningsfører, vor bestyrer
samt vandværks bestyreren for et godt samarbejde i det forløbne år.
Det er med stor beklagelse, at så mange bestyrelsesmedlemmer forlader
bestyrelsen i dag - de vil blive savnet- meeeeeeeeget.
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