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GENERALFORSAMLING 7.3.2014.
Beretning
BESTYRELSESARBEJDET
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Det er ekstraordinært mange, hvilket til dels
skyldes arbejdet med salget af vandværket.
Bestyrelsen har deltaget i en række møder i Vandrådet og møder med Provas. Et informationsmøde med
interessenterne er det også blevet til.
Ud over at holde møder har Bestyrelsen haft kontakten til laboratorium, kommune og diverse leverandører,
herunder vores vandværkspasser. Information om vandværket i 2013 er blevet skrevet og husstandsomdelt.
Bestyrelsen bruger tid på regnskabsføring, bogføring, kontakt med revisoren og bogholder som er
SydEnergi. Vi administrer hjemmesiden, og prøver ad den vej at informere forbrugerne.
Vi har haft kommunalt tilsyn på værket. Alt blev betegnet som ”i orden”, der dog blev peget på at
sikkerhedsafstanden for boringen ikke var tilfredsstillende.
Derfor har vi været i kontakt med vandværkets nabo, idet der er kommet et krav om at BNBO – Borings Nær
Beskyttelses Område – skal være større. Det betyder, at der ikke må dyrkes erhvervsmæssigt eller gødskes
i et område med en radius på 25 m omkring boringen. Det er der blevet lavet en aftale omkring.
Vi har fået 22 henvendelser fra ledningsejerregisteret som vi har sagsbehandlet på – dvs. at der er taget
kopier af ledningsplaner som er sendt til den entreprenør som ønsker at fortage gravearbejdet i vores
forsyningsområde.
Selvaflæsningen af vandmålere har også givet nogle timers arbejde. Herom senere.
I alt har bestyrelsen brugt 300-400 timer på vandværksarbejde i 2013.

VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE
To ledningsbrud er det blevet til i løbet af det sidste års tid. Et formodet ledningsbrud har bevirket, at Finn fik
set den vestlige del af Skrydstrup i et par timer en kold vinterdag.
En gang om året får vi lavet et hovedeftersyn på vandværket. Eftersynet udføres af fa. Kemic som i sin tid
byggede vandværket. I den forbindelse fik vi installeret en kølelufttørrer.
Vandværksgrunden er blevet passet af Finn, og det mere tilbundsgående arbejde er udført af HedeDanmark.
Bl.a har vi fået ryddet området over rentvandstanken for beplantning.
Et par driftsalarmer fra værket har vi oplevet – typisk lavt tryk på udpumpet vand. Såvel tekniske alarmer og
som indbrudsalarmer sendes til bestyrelsesmedlemmerne som sms’er, så vi er klar til indsats 24 timer i
døgnet.

UDPUMPET VANDMÆNGDE
I 2013 er der i alt udpumpet 33.000 m3 vand fra værket. En lille nedgang i forhold til 2012. Alt vand er
produceret på værket – vi har ikke haft brug for at få vand fra vores nabovandværk – Flyvestationens
vandværk.
Vandspildet er opgjort til ca. 1000 m3 eller ca. 3 %.
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VANDKVALITET
Kontrol med vandværkets vandkvalitet udføres efter miljøministeriets bekendtgørelse. Kommunen har ud fra
bekendtgørelsen, opstillet et analyseprogram. Vi følger naturligvis det program kommunen har opstillet for os
og får foretaget de krævede analyser.
Vandværket leverer godt og sundt drikkevand, der overholder gældende krav, hvilket analyseresultaterne
bekræfter. Det skal dog siges, at vi fik et analyseresultat i december, som viste, at kimtallet var for højt. Vi fik
straks taget en ny vandprøve og det viste sig heldigvis, at vandet var i orden. Vi betragter det som en
fejlanalyse eller en forurening efter vandprøven var udtaget.
Alle analyseresultater kan ses på vandværkets hjemmeside, hvor de bliver lagt op så snart vi har modtaget
dem fra laboratoriet.
ØKONOMI
Vandværket har en god og stabil økonomi som vi godt kan være bekendt. Detaljerne vil kassereren gøre
rede for under næste punkt på dagsordenen.

SELVAFLÆSNING AF VANDMÅLERE
Selvaflæsningen af målerne blev rykket ca. 2 mdr., til starten af december. Dette skyldes en harmonisering
med afregningen for spildevandet. Vi sælger som bekendt vores aflæsninger til Provas, så vi valgte at flytte
aflæsningstidspunktet for stadig at kunne bibeholde denne indtjening til vandværket.
Selve forløbet af selvaflæsningen og indberetningen om aflæsningen til SE kunne have forløbet bedre.
Desværre er der et stort antal forbrugere som åbenbart mener, at det er uoverkommeligt, at aflæse og
indberette aflæsningen rettidig. Det betyder, at bestyrelsen har brugt timer på at kontakte interessenterne pr.
tlf. og ved besøg.
FREMTIDEN
Som bestyrelsen orienterede om i Information fra Vandværket 2013 og på informationsmødet den 21. januar,
er vi nu kommet så vidt med salget af vandværket til Haderslev Vand A/S, eller i daglig tale Provas, at vi
fremsætter to forslag i dag. Nærmere bestemt, skal vi stemme om overdragelse af Skrydstrup Vandværk og
om nedlæggelse af I/S Skrydstrup Vandværk.
Bestyrelsen har forhandlet en aftale i hus, som betyder, at vi, i praksis, bliver kunder i et forsyningsselskab
på samme måde som vi kender det fra fx el-området og telefoniområdet. Aftalen betyder, at vi sælger værket
for det beløb som Provas ville opkræve i tilslutningsafgift hos nye kunder. Vi får i praksis ingen penge i
hånden for værket, men den enkelte forbruger skal heller ikke betale for det nye kunde/leverandørforhold.
Vandet bliver dyrere, javel, men når vi får vandværkets formue fordelt blandt medlemmerne, er stigningen i
vandprisen dækket de næste 5-6-7 år.
Skulle der ske et alvorligt havari på værket – med boringen, eksempelvis. - skal bestyrelsen ikke rundt og
stemme dørklokker og afkræve penge – det bliver pludselig Provas opgave at skaffe vand - rent vand – i
hanerne igen. Det kan man vistnok kalde en god forsikring.
På informationsmødet i januar, fik interessenterne en nærmere redegørelse for nedlæggelsen og vi fik hilst
på Provas. John Mølgaard fik fortalt om Provas, og fortalte om baggrunden for den ikke-så-gode
vandværksovertagelse i Moltrup. Vi har fået garanti for, at noget lignende ikke kommer til at ske her i
Skrydstrup – Haderslev Vand/Provas kommer ikke med ekstraregninger efterfølgende.
Jeg har læst, at nogle mener det er for tidligt at give op. Jeg kan garantere jer for, at den siddende
bestyrelse i Skrydstrup Vandværk giver ikke op – vi gør derimod A.P. Møllers valgsprog til vores: vi udviser
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”Rettig Omhu”; det betyder bl.a., at vi anser tidspunktet for overdragelse for rigtig – vi finder det ikke klogt, at
vente 5-10 år, og til den tid stå med et næsten 25 år gammel vandværk.
Bestyrelsen har arbejdet på nedlæggelse af Skrydstrup Vandværk de sidste par år, og er fuldstændig
overbevist om, at det er den eneste rigtige og langsigtede løsning vi er nået frem til.
Hvad vil konsekvensen være, hvis der stemmes nej til forslaget om overdragelse af vandværket?
Vandværkets drift forsættes fremadrettet som privat vandværk.
Den siddende bestyrelsen træder tilbage, altså ikke kun de 3 der er på valg i dag.
En helt ny bestyrelse skal således overtage ansvaret for at drive vandværket videre, med de udfordringer der
ligger i vandværksdrift fremover.
Og en servicemeddelelse: på informationsmødet i januar fortale vi om, at vi har bedt Skat om en
forhåndstilkendegivelse vedr. skattepligt af den tilbagebetalte del af vandværkets formue. Det er ikke
lykkedes at få et svar fra Skat – de har langt overskredet deres lovede termin. Vandværket har trukket
anmodningen om forhåndstilkendegivelse tilbage, og vi har fremsendt en klage over sagsbehandlingen. Om
vi bliver beskattet af de udbetalte penge, kan vi ikke svare på. Vores revisor, Beierholm mener det ikke.

AFSLUTNING
Således var ordene. Hermed er beretningen fremlagt for generalforsamlingen.

