Skrydstrup Vandværk

GENERALFORSAMLING 22.3.2013.
Formandens beretning
BESTYRELSEN
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forløbne år.
Bestyrelsen har deltaget i forskellige møder i vandrådet, med Naturstyrelsen vedr. grundvandsregistrering og
møde med Provas – mere herom senere. Bestyrelsen har kontakten til laboratorium, kommune og diverse
leverandører.
Vores tidligere formand Knud Erik Petersen afgik som de fleste ved døden den 19. juli sidste år, hvilket bla.
betød, at vi fik brug for den ene af vores bestyrelsessuppleanter, Niels Schneidereit, som indtrådte i
bestyrelsen. Vi skylder Knud Erik en stor tak for det arbejde han har præsteret for vandværket igennem
mange år.
DAGLIG DRIFT AF VANDVÆRKET
Knud Erik foretog den daglige pasning af vandværket indtil sin død. Henning Gøttsche var så venlig at
hjælpe med at passe værket i en periode – tak for det – hvorefter vi har udliciteret opgaven til Provas. Det vil
sige, at Provas har en medarbejder på værket en gang om ugen, hvor det rutinemæssige eftersyn foretages.
Evt. alarmer uden for Provas’s arbejdstid tager bestyrelsen sig indtil videre af. Det medfører naturligvis
øgede udgifter til driften, da Provas’s timeløn er noget højere end bestyrelsesmedlemmernes.
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE
Der har været 2 regulære ledningsbrud siden sidste generalforsamling.
Herudover har vi skiftet en hovedafspærringsventil på Ærtevej.
En gang om året får vi lavet et hovedeftersyn på vandværket. Eftersynet udføres af fa. Kemic som i sin tid
byggede vandværket.
Vi har skiftet vores driftsalarmsystem – tekniske fejl sendes til bestyrelsesmedlemmerne på sms.
Vi har fået installeret et indbrudsalarmsystem på bygningen og på råvandstationen. Evt. alarmer sendes til
bestyrelsesmedlemmerne.
De større ledningsrenoveringsarbejder er udskudt, mere herom senere.
UDPUMPET VANDMÆNGDE
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I 2012 er der i alt udpumpet 36.900 m kubikmeter vand fra værket. Alt vand er produceret på værket – vi har
ikke haft brug for at få vand fra vores nabovandværk – Flyvestationen.
Det er et lille merforbrug i forhold til sidste år.
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Vandspildet er opgjort til ca. 3000 m eller ca. 9%, hvilket er en lille stigning i forhold til tidligere. Det skal vi
naturligvis have fokus på.
VANDKVALITET
Kontrol med vandværkets vandkvalitet udføres efter miljøministeriets bekendtgørelser. Kommunen har
opstillet et analyseprogram som er baseret på udpumpet vandmængde. Vi følger naturligvis det program
kommunen har opstillet for os – dog med en lille forsinkelse sidst i 2012, da laboratoriet, Agrolab, som
udfører vandanalyserne brændte.
Vandværket leverer godt og sundt drikkevand der overholder gældende krav til godt drikkevand hvilket
analyseresultaterne jo bekræfter.
Alle analyseresultater kan ses på vandværkets hjemmeside, hvor de bliver lagt op så snart vi har modtaget
dem fra laboratoriet. Er der forbrugere der ikke har mulighed for at besøge hjemmesiden, så kan de rette
henvendelse til bestyrelsen og få mere oplysning.
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ØKONOMI
Vandværket har stadig en god og stabil økonomi som vi godt kan være bekendt. Detaljerne vil kassereren
gøre rede for under næste punkt på dagsordenen – når kasseren fremlægger regnskabet.

SELVAFLÆSNING AF VANDMÅLERE
Selvaflæsningen af målerne pr. 30 sep 12 og indberetningen om aflæsningen til SE var langt fra det vi kunne
ønske os. Desværre er der et stort antal forbrugere som åbenbart mener, at det er uoverkommeligt at aflæse
og indrette aflæsningen rettidig.
45 forbrugere fik ikke indrapporteret inden 30/9 og fik tilsendt rykkere med ny tidsfrist.
Der var nogle blev pålagt rykkergebyr og nogle fik deres forbrug ansat skønsmæssigt.
Jeg appellerer til, at man tager aflæsningen alvorligt, da den jo danner grundlag for både afregning af
vandforbrug og betaling af spildevandsafgift.

FREMTIDEN
Som der stod lidt om i Information fra Vandværket 2012 er bestyrelsen begyndt at overveje den drifts- og
selskabsform vi kender i dag.
Skrydstrup Vandværk er et lille vandværk; ikke desto mindre er vi jo nødt til at drive vandværket efter de
gældende regler, og ikke mindst sørge for, at forbrugerne til stadighed har rent og godt drikkevand i

hanerne.
Bestyrelsen er nået frem til, at et reelt alternativ til den driftsform vi kender i dag, er at overdrage
vandværket til Provas som er en stor og professionel aktør på området. Vi har derfor indledt forhandlinger
med Provas om overtagelse.
Det er ikke helt nemt, at overdrage vandværket – der er en række skattetekniske forhold mv., der skal
overvejes, hvilket Provas pt. har en rådgiver til at undersøge.
Når forundersøgelserne er færdige, vil bestyrelsen beslutte, om vi skal indstille til generalforsamlingen, at
vandværket skal overdrages til Provas. Det vil således være generalforsamlingen, og ikke bestyrelsen der
beslutter om der skal ske ændringer. Det er dog en enig bestyrelse der peger på en overdragelse, hvis det
er teknisk og økonomisk muligt.
Som nævnt er de større vedligeholdsopgaver udskudt. Det har naturligvis baggrund i en evt. overdragelse af
vandværket til en anden aktør.
AFSLUTNING
Hermed er beretningen fremlagt for generalforsamlingen.

