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Jungshoved den 20. juli 2009

Bestyrelsens beretning 2008 – 2009
Jeg vil begynde min beretning med endnu engang
at ønske jer velkommen til den årlige generalforsamling.
Jeg overtog hvervet som formand fra en meget kompetent forgænger, og
jeg har brugt meget af det forløbne år til at sætte mig ind i et vandværks
funktion.
Heldigvis er der ikke i årets løb opstået problemer, der kunne blotlægge min
inkompetence.
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 5 bestyrelsesmøder samt et konstituerende
møde lige efter generalforsamlingen i 2008.
Som tidligere år aflæses vandmålerne af bestyrelsen, og i år vil det foregå
den 31. oktober – 1. november. 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 40.450. m³,vores vandspild er minimalt, og der har ikke
været ledningsbrud i årets løb.
.
Vedligeholdelses arbejde
Desværre har der været 2 strømafbrydelser, og desværre virkede vort

nødstrømsanlæg ikke automatisk, til naturlig irritation for vore brugere. Vi
måtte udskifte både batterier og elektronik. Men nu er det i orden.
Vandkvaliteten
Der foretages løbende kontrol af vandet, og kontrollen har ikke givet
anledning til bemærkninger.
Arbejde det næste år
Ledningssammenføring med Jungshoved vandværk forventer vi gennemført i
efteråret. Myndighedernes udspil på dette område skulle komme efter
sommerferien. En sammenkobling giver forsyningsikkerhed for begge
værker.
Vi har gennemført den planlagte målerudskiftning, og der er udtaget prøver
af den resterende lille del. Disse er sendt til Force instituttet for kontrol. Der
findes da følgende muligheder alt efter målernes nøjagtighed. Enten kan de
køre videre i 4 eller 8 nye år. Det kan også ende med, at de kasseres og skal
skiftes inden årets udgang
Takstbladet
Vi har ikke ændret takstbladet i år. Det skal dog tilføjes, at der er en del ny
lovgivning på vej. Hvad det kan indebære, er vi ikke klar over endnu.
Endelig kan jeg fortælle, at jeg er medlem af Vandrådets bestyrelse. Det er
megen snak, men jeg tror, der på længere sigt kommer noget godt ud af
det. Især i forhold til kommunen er det vigtigt, at vi holder sammen og ikke
lader os spille ud mod hinanden.
Der er 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
at stå udenfor denne fond. De fremførte argumenter var for svage, og i
øvrigt mener vi, at det er kommunens ansvar.
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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