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Jungshoved den 17. juli 2010

Bestyrelsens beretning 2009 – 2010
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 ikke sket ændringer i antallet af andelshavere, og vi er stadig
551 medlemmer - heraf har 506 målere.
Bestyrelsens arbejde
Der har i perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt et konstituerende
møde lige efter generalforsamlingen i 2009.
Som tidligere år aflæses vandmålerne af bestyrelsen, og i år vil det foregå i
Weekenden den 25-26 september 2010. 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 haft 2
ledningsbrud i årets løb. Et mindre udfor Bønsvigvej 3 og et større på 75
mm ledningen på Bøget Strandvej. Både VVS mand og gravemester kom
meget hurtigt til stede efter alarmeringen, så problemet blev løst i løbet af
nogle timer i det mest modbydelige vintervejr, man kunne tænke sig.
.
Vedligeholdelses arbejde
Desværre har der været et par strømafbrydelser, og desværre virkede vort
nødstrømsanlæg ikke automatisk, til naturlig irritation for vore brugere. Vi
måtte udskifte både batterier og elektronik. Vi troede sidste år at vi hade
løst problemerne omkring nødforsyningen - men nej. Nu håber vi det går
bedre.
Jeg tror, der var for lidt frisk luft i generator rummet, således at motoren

blev kvalt efter et stykke tid, det har vi løst nu.
Vandkvaliteten
Der foretages løbende kontrol af vandet, og vi har i året haft problemer med
for høje nitrit koncentrationer, en justering af forfilteret har løst det
problem.
Lige i øjeblikket har vi 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 kommune og prøve laboratoriet i gang med at løse
det problem. 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 i indeværende år.
Takstbladet
Som alle har kunnet konstatere, har vi gennemført en forhøjelse af det faste
bidrag. Forhøjelsen er naturligvis godkendt af kommunen.
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 sidste år er der oprettet en vandfond (en ny byrokratisk
overbygning) i kommunen. Alle vandværker skal til en fælles fond indbetale
20 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 det 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, samt vandværks
bestyreren for et godt samarbejde.
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