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Indledning
Så er vi kommet godt i gang med år 2009, og det bliver jo nok et spændende år på mange
områder med eftervirkninger fra finanskrisen m.v..
Vi har siden sidste år høstet en del erfaringer med den nye storkommune, så det skal nok
komme til at køre fint i tiden fremover. Det forgangne år har været året hvor vi har fået
skiftet en del vandmålere som jeg kommer ind på senere, men ellers har det været et roligt år.

Bestyrelsens arbejde
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Derudover har 2 mand deltaget
i et fællesmøde med Kommunen og de øvrige vandværker der hører til i Haderslev Kommune. Der er ydet assistance til udskiftning af vandmålere, selvaflæsning, ledningsbrud og
ledningsanvisninger. Endelig er der jo den løbende vedligeholdelse og rengøring i og omkring
vandværket.

Udpumpet vandmængde
I 2008 er der i alt udpumpet 38956 kubikmeter til forbrugerne, heraf 178 kubikmeter fra
Flyvestationens Vandforsyning, hvilket giver et gennemsnitsforbrug på 102,7 pr. forbruger.
Der er i 2008 brugt 1176 kubikmeter mere end i 2007 og gennemsnitstallet pr. forbruger er
steget fra 99,4 sidste år til 102,7 i år. Gennemsnitsforbruget i år er det samme som i 2006, så
vi har et ret stabilt forbrug som ikke varierer meget fra år til år.
Strømmæssigt bruger vi stadig ca. 0,45 kwh i snit til fremstilling af 1 kubikmeter vand.
Vi har meget lidt vandspild som udgør ca. 4%, men vi har også været forskånet for brud,
vi har kun haft et enkelt som ikke gav det store spild.
Vi har fået 1 ny interessent.

VANDKVALITET
Vandværket leverer stadig godt og sundt vand der overholder gældende krav til godt
drikkevand. Vi har nu sammen med andre vandværker i kommunen fået en fast aftale
med firma Eurofins om udtagning af prøver jf. gældende krav. En sådan aftale giver en
del rabat på priserne. Ingen af de prøver som vi fik taget i 2008 gav anledning til bemærkninger. De deltaljerede oplysninger om de enkelte prøver findes på vores hjemmeside.
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VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER
I 2008 har vi kun haft et enkelt brud. Det var i august på Vesterled. I oktober skiftede
vi en hovedstophane på Vesterled.
Der er foretaget årligt eftersyn af værket ved KEMIC’s foranstaltning, hvilket ikke gav
anledning til bemærkninger.
Som tidligere nævnt er der jo også den løbende vedligeholdelse som græsvartning, rengøring m.v..

ANLÆGSARBEJDER
Vi har byggemodnet yderligere 6 byggegrunde på Ærtevej. Det var ca. 80 meter hovedledning og 60 meter stikledning. Der blev etableret målerbrønde uden målere der først
monteres når der skal etableres byggevand. Gravearbejdet fik vi udført i samarbejde med
DONG, hvorved det blev lidt billigere.
Der er også nedlagt en ca. 100 meter lang stikledning til en nybygning på Ribevej. Her
fik vi ledningen lagt ned til en rimelig pris sammen med nedgravning af kloakrør.
Ved vandværket har vi fået vores rentvandstank indhegnet således at vi undgår al unødig
offentlig færdsel af såvel vilde dyr som hunde og mennesker.

LEDNINGSREGISTRERING
Firma Thvilum som har produceret vores nye kort over ledningsnettet har været og fået
plottet det nyetablerede ledningsnet på Ærtevej ind. Ligeledes havde vi nogen andre ting
som blev registreret med henblik på ajourføring af kortsystemet. Til det offentlige ledningsanvisningssystem har vi i 2009 givet i alt 9 ledningsanvisninger.

MÅLERKONTROL/UDSKIFTNING
I april 2008 blev der udtaget 13 målere til kontrol i parti 1, som omfatter Rugmarksvej,
Ærtevej og Naffet. 2 af målerne havde en mindre fejlvisning, hvorfor alle øvrige målere
på de 3 veje skal udskiftes inden for et år. Dette blev udført på 3 dage, idet vi tog en gade
pr. dag.
I 2009 skal vi have kontrolleret 13 målere i 2 partier nærmere oplysninger vil blive
lagt ind på hjemmesiden ligesom de der skal have skiftet måler tilskrives direkte.
Det konstateredes under udskiftning af målerne at enkelte målere er meget uhensigtsmæssigt placeret i forbindelse med aflæsning og udskiftning.
Bestyrelsen henstiller til at man ved ombygning m.m. tager hensyn til at man ikke får
gemt vandmåleren om bag de hårde hvidevarer eller på anden måde får dem placeret så
man ikke kan komme til med værktøjet ved udskiftning.
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SELVAFLÆSNINGEN
Selvaflæsningen i SEP/OKT 2008 har i kunnet læse om i den udsendte INFORMATION
og på hjemmesiden. I år var der ikke noget i vejen med sydenergi’s systemer, hverken på
telefon- eller internetsiden. Til gengæld var der efter udløb af første tidsfrist hele 58 brugere
der ikke havde fået aflæst. Efter udsendelse af rykkere med ny tidsfrist var der stadig 28 der
ikke havde reageret. Disse 28 har enten haft besøg af formanden for aflæsning eller også er
de blevet ansat til et fiktivt forbrug som svarer til forbruget året før og endelig er de kommet
til at betale gebyr for manglende aflæsning jf. takstbladet.
Alle former for undskyldninger kommer frem, men dem vil jeg skåne jer for, men det må
være muligt at vi kan gøre det bedre.

Økonomi
Som der står skrevet i den udsendte INFORMATION 2008, så er vi ikke direkte påvirket
af den aktuelle globale finanskrise. Vi har forsat en sund økonomi, likviditeten er god og
vi har besluttet at fastholde driftsbidragene i 2009 på samme niveau som i 2008.
Tilslutningsafgifterne er også fastholdt bortset fra den årlige indexregulering.
Yderligere vedrørende økonomi og regnskab følger når kassereren fremlægger regnskabet.

Hjemmeside
I december måned åbnede vandværket sin nyoprettede hjemmeside.
På hjemmesiden vil man kunne finde information om bl.a. aktuelle aktiviteter, takstblad,
vedtægter og regulativer samt analyseresultaterne ligesom vores beredskabsplan også er
tilgængelig.
Bestyrelsen opfordrer til at besøge hjemmesiden og vi vil gerne have tilbagemeldinger om
ting som man synes kunne være relevant at få tilføjet.
Adressen er www.skrydstrupvandværk.dk.

Fremtiden
Kigger vi ud i fremtiden så kommer der et tidspunkt hvor vi skal i gang med etablering af
vandforsyning til beboerne i Uldal. Tidspunktet kan komme når som helst, det afhænger af
den vandkvalitet som er i de private boringer i Uldal. Derudover vil vi fortsat renovere vores
eget ledningsnet og stophaner. Vi har stadig et par stumper eternitledning som skal skiftes og
endelig skal vi også inden for de første år have foretaget en oprensning af rentvandstanken.
Samtidig undersøges tanken for evt. revner hvor der kan sive noget ind der kan give dårlige
Kimtal og bakterietal.

4.

Diverse/afslutning
Haderslev Kommune har godkendt og tilsendt nyt fællesregulativ for kommunens
vandværker gældende fra 1 februar 2009. Vi har haft regulativet til høring og har
sammen med andre vandværket givet bemærkninger som er taget til følge. Det nye
regulativ vil blive lagt ind på hjemmesiden.
Vi har kun haft få afbrydelser af vandforsyningen i det forløbne år, og omfanget af
områderne, hvor der lukkes, bliver mindre og mindre efterhånden som vi får skiftet de
vitale stophaner.
Vi er nu i stand til både at varsle lukning igennem radio syd og på vores hjemmeside
under aktuelle tiltag.
Vi holder stadig fast ved vores faste entreprenør og VVS-firma som vi har et glimrende
samarbejde med.
Endelig til sidst, tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år. En særlig tak til
Steen for indsatsen med beredskabsplanen og til Jan for etablering af hjemmesiden.
Hermed er beretningen fremlagt for generalforsamlingen.

