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Bestyrelsens beretning 2011– 2012
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 løb ikke sket ændringer i antallet af andelshavere. Vi er stadig
552 medlemmer.
Bestyrelsens arbejde
Der har i perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Som tidligere år aflæses vandmålerne af bestyrelsen, og i år vil det foregå i
Weekenden den 29-30 september 2012. 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 ca. 30.900 m³,vores vandspild er acceptabelt. Vi har ikke
haft ledningsbrud i årets løb.
Vedligeholdelses arbejde
Vi har i årets løb renoveret vore 3 aktive boringer. Pumperne er udskiftet
med en mindre strømbesparende type. Også sugerørene er skiftet og
brøndene er gennemgået med udskiftning af kassable dele.
Filtrene er ligeledes renset og bragt i balance. De foretagne kvalitets
målinger siden tyder på, at de problemer vi har haft er løst.

Vandkvaliteten
Der foretages løbende kontrol af vandet, og vi har, som nævnt under
Vedligeholdelses arbejder, udført en del renovations arbejder, disse arbejder
betyder, at vor vandkvalitet er i orden, men vi følger udviklingen tæt, så vi
sikre, at kvaliteten er orden.

Arbejder i årets løb
Ud over vedligeholdelse er der ikke udført arbejde i årets løb.

Arbejde det næste år
Vi har aftalt med Kohaven - Roneklint Vandværk, at arbejdet med den nød
forbindelse, vi aftalte sidste år, i gang sættes efter høst i år. Efter at aftalen
med Kohaven – Roneklint kom på plads, meldte Stavreby Vandværk sig på
banen. Vi har aftalt en nød forbindelse med dem også. Det arbejde i gang
sættes ligeledes efter høst i år.
Med de beskrevne arbejder, bliver hele den yderste del af Jungshoved
bundet sammen i eet netværk. Det betyder, at vi sikrer os, at vi selv kan
bestemme vor fremtid, og ikke risikerer, at en højere myndighed gør det for
os.
Generelt
Jeg fortalte ved generalforsamlingen i 2009, at jeg er medlem af Vandrådets
bestyrelse. Det kræver mere arbejde, end jeg havde regnet med. Med al den
nye lovgivning, der kommer for tiden, er arbejdet i Vandrådet meget vigtigt,
og arbejdet værd.
Som jeg fortalte for 3 år siden, er der oprettet en vandfond (en ny
byrokratisk overbygning) i kommunen. Alle vandværker skal frivilligt 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 er stadig for svage. Vi mener stadig , 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 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
bestyrer for et godt samarbejde i det forløbne år.
Chr. Bjørn Andersen

