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Bestyrelsens beretning 2013–2014
Indledningsvis vil jeg 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 løb sket ikke sket ændringer i antallet af andelshavere. Vi er stadig
554 medlemmer.
Bestyrelsens arbejde
Der har i perioden været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Som tidligere år aflæses
vandmålerne af bestyrelsen, og i år vil det foregå i sidste weekend af
september 2014. 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, og forbruget vil blive fastsat af vandværket.
Udpumpet vandmængde
Der er udpumpet ca. 23.000 m³, vores vandspild er acceptabelt. Vi har ikke
haft egentlige ledningsbrud i årets løb. Vi har i årets løb leveret vand til
Staureby Vandværk, Roneklint Vandværk og Kohaven-Roneklint Vandværk.
Vedligeholdelsesarbejde
Vi har i foråret udskiftet de ældste stophaner. Det har været nødvendigt at
lukke for vandet i sektorer, og det har givet brugerne nogen ubehag. Alle har
taget det umiddelbart pænt, når de har fået en forklaring. Alle – undtagen en
– der var uforskammet og smækkede røret på.
Jeg har understreget, at det kun har drejet sig om tekniske problemer. Den
uklarhed i vandet, der er opstået, skyldes meget små luftbobler, der opstår,
når man efter at have lukket sætter tryk på igen.
Arbejder i det kommende år
Ud over løbende vedligeholdelsesarbejder vil bestyrelsen i det kommende år
planlægge en udvidelse af vandværksbygningen.
Kirkegårdene har oplevet det – og det bliver også pålagt os – at udbygge
vandværket med faciliteter for vandværkets ansatte og tilknyttede
håndværkere.
For at være lidt på forkant vil planlægningen påbegyndes i det kommende år.

Tilbygningen vil bl.a. komme til at indeholde:
- Lagerrum
- Bad og toilet
- Opholdsrum, som også kan bruges som mødelokale
- Et mindre kaffekøkken.
Jeg vil prøve at have projekteringen klar, så I kan godkende projektet ved
generalforsamlingen 2015. Foreløbig er det løse tanker, men jeg vil tale med
en professionel, så tilbygningen kan blive optimal. Hvis jeg ikke hører mange
protester i dag, vil jeg gå i gang.
Vandkvaliteten
Der foretages løbende kontrol af vandet, og vi har fået renset vores filtre i år.
Sammenlægning med Staureby Vandværk
Jeg fortalte sidste år, at vi har lagt nødforbindelser ud til bl.a. Staureby og
Roneklint vandværker. Begge vandværker har i år forespurgt, om de kunne
tilsluttes vores vandværk. Det har jeg med bestyrelsens opbakning sagt ja til.
Roneklint vil gerne vente nogle år, hvorimod Staureby har mere travlt. Bent
Olsen og jeg har med en gruppe fra Staureby forhandlet betingelserne for en
tilslutning på plads.
Overordnet må det ikke betyde en meromkostning for vores vandværk,
ligesom vi ikke vil have noget ansvar for nedlæggelsen af deres vandværk.
Deres ledningsnet skal pr. medlem have samme værdi som vores – og det har
det. I har en vis formue stående i vandværket og de skal indbetale det samme
beløb for at blive medlemmer – og det gør de. Det skal ende op med, at de
bliver ligestillede medlemmer af vores vandværk. I skal vide, at jeg har set
bort fra selve vandværket. Det kan jo ikke sammenlignes med vores, da det
bliver nedlagt. Men alt i alt er det en balanceret aftale, som jeg håber, I kan
acceptere. I øvrigt betyder det, at vi bliver 79 flere til at dele næsten de
samme udgifter.
Sammenlægningen skal godkendes af kommunen, og jeg må give det
forbehold, at kommunen kan have særlige indvendinger.
Generelt
Jeg har tidligere fortalt, at jeg er medlem af Vandrådets bestyrelse. Det
kræver fortsat mere arbejde, end jeg havde regnet med. Med al den nye
lovgivning, der hele tiden kommer, er arbejdet i Vandrådet meget vigtigt og
indsatsen værd.
Som jeg fortalte for 5 år siden, er der oprettet en vandfond (en ny
bureaukratisk overbygning) i kommunen. Alle vandværker skal frivilligt til en
fælles fond indbetale 15 øre pr. udpumpet m 3. Denne fond skal så finansiere
sløjfning af boringer i kommunen, for at grundvandet ikke skal blive forurenet.
Vi har valgt fortsat at stå uden for denne fond. De fremførte argumenter er
stadig for svage. Vi mener fortsat, at det er kommunens ansvar. Et ansvar
kommunen forsøger at tørre af på vandværkerne. Efter oprettelsen har et par
af de vandværker, der meldte sig til, meldt sig ud igen.

Jeg vil endnu engang minde om, at det er sælgers ansvar ved ejendomssalg at
afregne vandforbrug over refusionsopgørelsen. Husk, at det kun er jer selv,
der kan afmelde PBS betalinger.
Jeg vil slutte min beretning med at rette en tak til bestyrelsen og
suppleanterne for et ekstremt fint og loyalt samarbejde i det forløbne år. I har
været dejlige at samarbejde med.
Chr. Bjørn Andersen

