GENERALFORSAMLING 6.3.2015.
Formandens beretning
BESTYRELSEN
Bestyrelsen har afholdt 12 bestyrelsesmøder indtil nu.
Vi har deltaget i møder i vandrådet. Bestyrelsen har en god kontakt til laboratorier,
kommune og diverse leverandører. Der er leveret 22 LER oplysninger/tegninger vedr.
grave arbejde I byen.
Vi har fået fældet alle træer rundt om vandværket, og for at undgå at de borede sig ind
i bygningen og i boringen da de begyndte at komme op over alt. Der vil blive anlagt
græs så snart det er vejr til det.
DEN DAGLIGE DRIFT AF VANDVÆRKET
Provas har stadig den daglige drift af vandværket det vil sige, at Provas har en
medarbejder der er på Vandværket en gang ugentligt, hvor det rutinemæssige eftersyn
bliver foretaget.
Evt. alarmer tager bestyrelsen sig af. Da vi kan være der oppe I løbet af ‘’næsten et
split sekund’’ og evt. Indhente ekstern hjælp
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE
Der har ikke været ledningsbrud siden sidste generalforsamling, men der har været
brud på nogle stikledninger. Rent vandtanken løb tør d. 6.9.14 og der kom ingen
alarmer (men en masse telefon opkald) så det har Skrydstrup El-service været og kigge
på, og de fandt ingen fejl (det kan være en periodisk fejl).
Der er monteret 1 ny vandpumpe der kan give mere van dog har et mindre elforbrug og
der er monteret ny styring der selv søger for at alle 3 motorer kører på skift.
Der er monteret et lille hus oven på rent vandstanken for ikke at få skidt med ned når
der åbnes ned til denne.
Herudover har vi skiftet en del stophaner rundt omkring I byen.
En gang om året får vi lavet et hovedeftersyn på vandværket. Eftersynet udføres af
firma Kemic som i sin tid byggede vandværket.
Alarmer om tekniske fejl sendes til bestyrelsesmedlemmerne på sms.
Der har været nogle der troede at der var rørbrud på Vesterled, men efter en
gennemgang fandt vi ud af, at det var vand fra markerne som kom op af kloarken.
Der er blevet renoveret lidt på murværket I vandværket og der er udskiftet nogle
gummifuger rundt omkring.
Der er lavet en thermografering af el-tavlen og der var ikke noget at komme efter.
Vedr. Næste GF vil jeg gerne bede folk at melde sig til I god tid og ikke lige en
eller to dage før pga. bestilling af mad TAK.

UDPUMPET VANDMÆNGDE
I 2014 er der i alt udpumpet 33,515 kubikmeter vand fra værket. Der har været et spild
på 143 kubikmeter.
VANDKVALITET
Kontrol med vandværkets vandkvalitet udføres efter miljøministeriets bekendtgørelser
og udføres af Agrolab. Vedr. Perflourrede stoffer som blev omtalt i Kontant på DR-tv d.
5. februar og man kan stadig se udsendelsen via vores hjemmeside, man jo også ud fra
deres kontrol afkræfte, at der skulle være noget galt med vores vand (I har jo også lige
hørt det fra Peter Erfurt)
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.
Vandværket leverer godt og sundt drikkevand der, overholder alle gældende krav til
godt drikkevand, hvilket analyseresultaterne jo bekræfter.
ØKONOMI
Vandværket har stadig en god og stabil økonomi som vi godt kan være bekendt.
Bestyrelsen har valgt at dele pengene op så de står i 2 banker. Detaljerne om
økonomien vil kassereren gøre rede for under næste punkt på dagsordenen – når
kassereren fremlægger regnskabet.
SELVAFLÆSNING AF VANDMÅLERE
Selvaflæsningen af målerne i 2014 og indberetningen om aflæsningen til Syd Vest
Energi Teknik A/S var der 22 der manglede at indberette. Vi håber at de vil tage det lidt
mere alvorligt til næste aflæsning. Da den jo danner grundlag for både afregning af
vandforbrug og betaling af spildevandsafgift.
Syd Vest Energi Teknik A/S har tilsendt rykkere med ny tidsfrist.
Der var nogen der blev pålagt rykkergebyr og nogen fik deres forbrug ansat
skønsmæssigt.
FREMTIDEN
Som der blev sagt på GF d. 7 marts 2014 er administrations aftalen mellem Sydvest
Energi Teknik A/S og Skrydstrup Vandværk I/S opsagt af den gamle bestyrelse, og den
nye bestyrelse har derfor været i dialog med Sydvest Energi Teknik A/S om en ny
aftale, men det blev for dyrt og bestyrelsen har fået et tilbud vi ikke kunne sige nej til
hos Vandværkernes EDB-service. Så de overtager administrationsdelen - altså måler
aflæsninger mm.
Bestyrelsen er begyndt at overveje den selskabsform vi er i dag som et I/S, og se hvad
der er af fordele og ulemper ved at danne et A.M.B.A. som der er flere vandværker der
går over til.
(Ved spørgsmål om amba så kan Chr. Greve svare mere på dette)

Skrydstrup Vandværk er et lille godt vandværk og vi vil stadig drive vandværket efter
de gældende regler, og ikke mindst sørge for, at forbrugerne stadig har rent og godt
drikkevand i hanerne.
Når forundersøgelserne er færdige, vil bestyrelsen beslutte, om vi skal indkalde til
ekstraordiner generalforsamling om at vandværket skal laves om. Det vil således være
generalforsamlingen, og ikke bestyrelsen der beslutter om der skal ske ændringer.
Der er ikke nogen større planlagte opgaver på vej.
AFSLUTNING
Hermed er beretningen fremlagt for generalforsamlingen.
(Ps. Bestyrelsen vil ger sige tak til VVS Søberg der er vært for 2 genstande her til GF i
dag)
Peer Biel
Bygmarksvej 16, Skrydstrup
6500 Vojens

Velkommen:
Velkommen til de fremmødte og til Peter Erfurt som vil fortælle om P-FOS, og
velkommen til Christian Greve som er formand for Vandrådet og som er med hvis der er
nogen spørgsmål vi ikke lige kan svare på da vi jo som I ved er ny her I dette fag.
Vandværket er vært ved 3 genstande og VVS Søberg er vært ved 2.
Nu vil jeg give ordret til Perter Erfurt.

