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INDLEDNING
Vi er nu gået over i et nyt årti, og snart er det ti år siden vi fik det nye vandværk.
Det bliver næste år. Vi skal i det nye årti fortsætte med renoveringen af vores gamle
del af ledningsnettet og gamle stophaner. En vandforsyning til Uldal står også foran
os, så der bliver nok at se til. Der er sket en hel del i året der svandt, hvilket jeg vil
komme ind på i løbet af beretningen som er delt i enkeltheder.

BESTYRELSENS ARBEJDE
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Det er ikke mange, men
vi kommunikerer meget sammen via nettet og er derfor hele tiden up to date med hvad
der rører sig. 2 bestyrelsesmedlemmer repræsenterede vores vandværk ved Sommersted
Vest 75 års jubilæum den 9 august 2009. Der har ikke været afholdt samlet vandværksmøde med alle kommunens vandværker i 2009. Det blev aflyst, men bliver gennemført i
2010. Der har været ydet assistance til ledningsbrud, skift af stophaner og vandmålere
ligesom der foretages vedligeholdelelse, rengøring og vartning af de udendørs arealer.

UDPUMPET VANDMÆNGDE
I 2009 er der i alt udpumpet 37.373 kubikmeter til forbrugerne, heraf 500 kubikmeter
fra Flyvestationens Vandforsyning i en periode hvor vi lå stille med en defekt kompressor. Dette giver et gennemsnitsforbrug pr. forbruger på 98 kubikmeter.
I 2009 er der brugt 1583 kubikmeter mindre end i 2008 og gennemsnitsforbruget pr.
forbruger er faldet fra 102,7 i 2008 til 98,8 i 2009. En lille besparelse.
Strømmæssigt kører vi også godt, vi bruger stadig ca. 0,45 kwh i snit til at fremstille
1 kubikmeter drikkevand. Der er dog – grundet den strenge vinter - brugt mere strøm i
år end tidligere til opvarmning.
Vandspildet er meget lille, kun ca. 1% og vi har fået 1 ny interessent på Ærtevej.

VANDKVALITET
Kontrol med vandværkets vandkvalitet udføres efter Miljøministereriets bekendtgørelse
nr. 1449 og i henhold til kontrolprogram som er udarbejdet af kommunen.
Vandværket leverer godt og sundt vand, der generelt overholder gældende krav til godt
drikkevand. Vandprøverne analyseres af Eurofins Miljø A/S og analyseresultaterne sendes
til vandværket, Haderslev Kommune samt embedslægen. Der har i årets løb været overskridelse på kimtal, hvilket antages at have været en analysefejl, da kontrolprøven ikke
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viste forhøjet kimtal. Seneste analyse viste en mindre overskridelse af vandets indhold
af ammonium, hvilket har medført at vandværkets iltningsproces er blevet kontrolleret
og justeret. Vi skal i 2010 have foretaget 5 forskellige prøver.
Analyseresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside. Er der forbrugere der ønsker
yderligere oplysninger om analyserne rettes direkte henvendelse til bestyrelsen.

VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE
Siden sidste generalforsamling har vi haft 3 ledningsbrud og fået udskiftet 2 meget
vitale stopventiler.
I maj havde vi brud i den nordlige del af Hørløkkevej og i maj udskiftedes 2 store
160 mm ventiler i den sydlige del af Hørløkkevej. Disse 2 stophaner var begge i en sådan
stand, at de ikke kunne lukke tæt nok når vi har haft brud i den nordlige del af byen,
hvorfor vi skulle afbryde vandforsyningen til flere end nødvendigt. Det var et meget stort
arbejde som strakte sig over ca. 4 timer efter opgravningen, som vi måtte efter 2 gange,
grundet et kraftigt regnvejr der fik det første hul til at falde sammen.
I september kom der en utæthed ved en anboring på hovedledningen på Vesterled, en
skade som vi nok får flere af fordi anboringsbøjlen tæres op. De ældste har en alder på
mindst 30 år.
Ligeledes i September havde vi brud på den resterende eternitledning på Naffet. Et
kompliceret brud som var svært at finde fordi vandet kom op mange meter fra selve brudet.
Der skulle have været foretaget hovedeftersyn på værket lige inden jul, og vores
rentvandsbeholder skulle også have været inspiceret indeni, men dette er udsat til
vinteren er forbi. Det bliver nok i slutningen af marts eller først i april og vil ikke kunne
mærkes af forbrugerne.

ANLÆGSARBEJDE
Der har ikke været anlægsarbejde med henblik på udvidelse af ledningsnettet ved
byggemodning. På værket har vi fået monteret et relæ foran den automatiske afbryder
på kompressoren, hvilket skåner automatikken. Vi har også fået en ny affugter idet
den gamle var slidt op og reparationsomkostningerne ville blive for store i forhold til
hvad en ny koster.

LEDNINGSREGISTRERING
I det forgangne år er der leveret 14 ledningsoplysninger til forskellige entreprenører
via det offentlige ledningsanvisngssystem (LER).
Vi har samlet en del rettelser/tilføjelser til vores tegninger som vi skal have ajourført
i nærmeste fremtid.
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MÅLERKONTROL/UDSKIFTNING
I april blev der udtaget 13 målere til kontrol i parti 4 som udgør Havremarksvej
Hørløkkevej, Hvedemarksvej og Nymarksvej. Enkelte målere i partiet havde en minimal
fejlvisning, hvorfor alle øvrige målere i partiet skal skiftes inden 1 år. Udskiftningen
er sket i november og december 2009.
I oktober blev der ligeledes udtaget 13 målere til kontrol i parti 5 som udgør Ribevej,
N. Juhlerstoft og Vesterled. Også her havde enkelte målere en fejlvisning og her udskiftes
målerne i februar og marts 2010. Fejlvisningen var ventet da målerne var fra 1994/95.
I løbet af foråret vil der blive udtaget 13 målere til kontrol i parti 2 som udgør Møllebakken
og Bjergvang.

SELVAFLÆSNINGEN
Måleraflæsningen og indberetningen til sydenergi var igen mangelfuld. Lige som
sidste år var der ikke noget i vejen med indrapporteringssystemet, men der var igen
50 forbrugere ud af 378 der fik tilsendt en rykker. 28 reagerede heller ikke på rykkeren,
de fik så aflæst måleren af vandværket, og kom således til at betale gebyr for manglende
aflæsning jf. takstbladet. 8 fik sat forbruget fiktivt da de ikke kunne træffes.

ØKONOMI
Vandværket har fortsat en god og stabil økonomi som i vil høre meget mere om når
kassereren aflægger regnskabet. Vi har lavet en intern inversteringsplan for årene fremover, hvor vi vil satse meget på fornyelse af ledningsnettet m.m.

HJEMMESIDE
På vores hjemmeside kan man finde information om bl.a. aktuelle aktiviteter, takster,
vedtægter, regulativer, regnskaber og analyseresultater. Bestyrelsen kan kun opfordre til
at man jævnlig besøger hjemmesiden for evt. aktuel information. Vi er også interesseret i
evntuelle ønsker om yderligere ting der kan placeres på siden. Selv om vi har hjemmesiden,
så runddeler vi alligevel den årlige skriftlige information til samtlige forbrugere. Ikke alle
har jo mulighed for at komme til hjemmesiden.

FREMTIDEN
Ser vi ud i fremtiden, så er der jo nok at se til. Vi vil løbende investere vores opsparede
midler i henhold til vores investeringsplan som bl.a. omfatter udskiftning af resterende
eternitledninger på Hørløkkevej og en del af Naffet. Yderligere er der stadig en del stopventiler – såvel store som små – der bør udskiftes for at vi kan lukke effektivt for enkelte
afsnit af ledningsnettet og dermed genere et mindre antal forbrugere når der skal lukkes
for vandforsyningen ved brud.
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Der vil også komme noget med beskyttelse af grundvandet, hvor forbrugerne jo vil
komme til at betale en eller anden form for erstatning til landmænd der skal undlade
at sprede pesticider ud i nærheden af boringer. Vi ved endnu ikke
hvordan kommunen vil spille ud her i området, men det skal nok komme inden for et
par år. Vi har ingen problemer i øjeblikket, den lovlige afstand fra boring til marker
hvor der anvendes sprøjtemidler er ok.

DIVERSE/AFSLUTNING
For første gang siden vi tog det nye vandværk i brug i 2001 har vi måttet iværksætte
snerydning for at komme hen til værket ad den lille markvej fra Hørløkkevej. 4 gange
lukkede vejen med driver hvor vi fik O. Juhl til at rydde med en gummiged. Det er meget
nødvendigt at vi har frie tilkørselsforhold til værket hvis der skulle ske et eller andet.
Vi har haft en del afbrydelser af vandforsyningen i den østlige og nordlige del af byen,
men det skulle nu være løst med udskiftningen af de 2 vitale stopventiler på Hørløkkevej.
Ved planlagte afbrydelser af vandforsyningen varsles der med løbesedler til dem det
går ud over, hvorimod vi ikke kan nå at fremstille og runddele løbesedler ved akutte afbrydelser. Der bruger vi radio SYD om morgenen og hjemmesiden, men alligevel er der
nogen der ikke har hørt eller set nogen af delene og dermed bliver meget fornærmede.
Vi har stadig de samme samarbejdspartnere for så vidt angår VVS- og entreprenørarbejde. Det er dejligt når man har nogen der kommer straks når vi kalder med et brud.
Til sidst tak til bestyrelses for god indsats i det forløbne år.
Hermed er beretningen fremlagt for generalforsamlingen.

