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INDLEDNING
Så kom vi igen til marts måned, vandværket afholder generalforsamling og nu skal
i have lidt at høre om hvad der er sket i det forgangne år. Det har været et roligt år uden
de store uventede overraskelser for s.v.a. ledningsbrud, men der har alligevel været nok at
se til. Jeg vil nu komme nærmere ind på de enkelte områder.
BESTYRELSENS ARBEJDE
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forløbne år. formand og kasserer har
deltaget i et af Haderslev Vandråd arrangeret temamøde med alle kommunens vandværker, PROVAS og kommunen her på forsamlingsgården.
Der er foretaget inspektion og givet støtte til vores håndværkere og entreprenør i forbindelse med arbejdet de udfører for os.
Der er givet i alt 24 stk. ledningsoplysninger til diverse entreprenører i f.m. gravearbejder
i vores forsyningsområde.
Sluttelig er der jo det sædvanlige med tilsyn, rengøring i vandværket samt vedligeholdelse
af arealet omkring værket.
UDPUMPET VANDMÆNGDE
I 2011 er der i alt udpumpet 35.420 kubikmeter til forbrugerne, heraf 500 kubikmeter fra
flyvestationens vandforsyning i de dage hvor vi havde hovedeftersyn og fik renset rentvandsbeholderen.
Det giver et gennemsnitligt forbrug på 93,2 kubikmeter pr. forbruger, et fald i forhold til
sidste år hvor det var 98,6 kubikmeter pr. forbruger. Strømmæssigt forbruger vi ca. 0.50
kwh. pr. produceret kubikmeter drikkevand. Heri skal medregnes at vi i vintermånederne
også bruger strøm til opvarmning af kontor og toilet.
Vandspildet udgør ca. 5% hvilket er meget fint.
VANDKVALITET
Kontrol med vandværkets vandkvalitet udføres efter miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1449 og en ny bekendtgørelse nr. 1024 af 14 november 2011 som indeholder en ny pesticidlovgivning der trådte i kraft 1 januar 2012. Den nye lovgivning betyder udvidelse af vort
analyseprogram med deraf følgende større udgifter til prøvetagning.
Vandværket leverer godt og sundt drikkevand der overholder gældende krav til godt drikkevand. Vandprøverne udtages og analyseres af firma AGROLAB som en stor del af kommunens vandværker benytter.
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Der er i 2011 udtaget 4 prøver (2 begrænsede, 1 almindelig og 1 udvidet prøve). Ingen gav
anledning til bemærkninger. Alle analyseresultater kan ses på vandværkets hjemmeside.
Er der forbrugere der ikke har mulighed for at besøge hjemmesiden, så kan de rette henvendelse til bestyrelsen og få mere oplysning.
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE
Der har ikke været regulære ledningsbrud siden sidste generalforsamling, og det er nu
sket 2 år i træk, så noget tyder på at vi er ved at have ledningsnettet i fin stand.
Sidste uge i april havde vi stort hovedeftersyn på vandværket efter 10 års uafbrudt drift.
Der blev udskiftet en del relæer og flydekontakter ligesom Grundfos måtte tilkaldes for
at servicere en af de 3 rentvandspumper. Rentvandsbeholderen blev inspiceret for skader,
renset og decinficeret ligesom udfældningsbassinet blev tømt for slam.
I maj foretog vi en større omlægning af vandforsyningen til N. Juhlerstoft 12, som er
en udlejningsejendom, og som ikke havde tryk nok på vandet til alle lejlighederne.
I september udskiftede vi ca. 155 meter eternitledning på østsiden af Hørløkkevej fra
nr. 24 – 38. Den gamle ledning gik igennem husejernes forhaver efter en omlægning af
Hørløkkevej for en del år siden. Den nye ledning blev lagt ned i fortovet og de berørte
ejendomme fik nye stophaner ved skel.
Alle projekter forløb uden klager, men forbrugerne fik også hver især løbeseddel med
varsel om lukning af vandforsyningenen i en nærmere angivet periode.
ANLÆGSARBEJDE
Der har ikke været anlægsarbejder med henblik på udvidelse af ledningsnettet i det
forgangne år. 1 parcel har fået frakoblet vandforsyningen. Det er Ribevej 37(rives ned).
Til gengæld har vi oprettet 3 nye tilslutninger. Det drejer sig om 3 af forsvarets huse som
er blevet solgt og som tidligere er blevet forsynet med vand fra flyvestationen. Der blev ikke
foretgaet udvidelser af ledningsnettet i f.m. disse tilslutninger.
MÅLERKONTROL/UDSKIFTNING
9 maj 11 blev der udtaget 13 målere til kontrol i parti 3 som omfatter Bygmarksvej,
Gl. Bevtoftvej, Lilholtvej og Tværgade.
1 måler i partiet havde en mindre fejlvisning og så fik alle øvrige målere i partiet 4 år
mere inden næste kontrol.
Der skal nu ikke foretages målerkontrol før i 2016.
SELVAFLÆSNINGEN
Selvaflæsningen af målerne pr. 30 sep 11 og indberetningen om aflæsningen til SE
var lidt bedre end sidste år, men langt fra det vi kunne ønske os. Som noget nyt i år kunne
indrapporteringen kun gøres via telefon og computer, og ikke som tidligere år, ved at
indsende aflæsningskortet med posten.

3.
69 forbrugere fik ikke indrapporteret inden 30/9 og fik tilsendt rykkere med ny tidsfrist.
Derefter var der så 20 der ikke fik reageret, 6 af dem fik aflæst målerne ved vandværkets
foranstaltning og 14 blev ansat skønsmæssigt i forbrug i forhold til året før. Disse 20
forbrugere kom til at betale gebyr for manglende aflæsning jf. takstbladet.
Jeg appelerer endnu engang til at man tager aflæsningen alvorligt henset til at den jo
danner grundlag for både afregning af vandforbrug og betaling af spildevandsafgift.
Proceduren og tidspunktet for aflæsningen i 2012 er endnu ikke kendt idet PROVAS
har ændret deres aflæsningstidspunkt til årskiftet 31/12. Vi vil kæmpe imod en sådan
aflæsning der vil blive besværlig, især for dem med målerbrønde, hvis der er frost og sne.
ØKONOMI
Som jeg har sagt i mange år, vandværket har stadig en god og stabil økonomi som
Kassereren vil gøre rede for under regnskabsaflæggelsen. Kassereren vil ligeledes
orientere om ændringer i vandskatten/vandafgifter m.v. som blev vedtaget og udsendt
til foranstaltning umiddelbart før jul, nemlig 22 dec2011.
HJEMMESIDEN
Jeg vil blot gøre opmærksom på hjemmesiden, det er jo ikke nyt mere, men vi har da
på fornemmelsen at den bliver anvendt. Man kan jo hente alle oplysninger der hvis man
har en computer og kan gå på internettet. Har man ingen computer fordeler vi stadig
en årlig skriftlig information til alle forbrugere.
FREMTIDEN
Vi fortsætter med at få resten af eternitledningerne skiftet ud, og vi starter med resten
af den østlige side på Hørløkkevej fra nr. 38 og op til gården (nr. 60)
Derefter vil vi følge vores investeringsplan for årene fremover som bl.a. indeholder
ny boring, nye rentvandspumper, alarmsystemer, indhegning af værket og udvidelse
af ledningsnettet til Uldal.
Vi ved endnu ikke hvad der venter os af udgifter når det engang kommer så vidt med
gødningsfrie områder omkring vores boring med henblik på beskyttelse af grundvandet.
Måske bliver det slet ikke nødvendigt, men noget kommer der.
DIVERSE/AFSLUTNING
I efteråret hyrede vi firmaet ”HEDE” til at fælde nogen træer omkring borehuset. De
ville være i vejen hvis vi skal foretage reparationen omkring boringen. Yderligere får vi
fjernet al bevoksning på det af rentvandsbeholderen der rager op over jordhøjde. Det er
fordi at rødderne – ved en eventuel revne i beholderen – kan gro ind i beholderen og
dermed bringe bakterier ind i drikkevandet.
Det store snekaos har vi været forskånet for i år, så vi har ikke fået ryddet sne.
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Også i år vil jeg rette en tak for godt samarbejde og god indsats til vores faste entreprenør
Ole Juhl fra Uldal og VVS Søberg. Det er rart at have nogen der kommer hurtigt og
assisterer når der er problemer med vandforsyningen.
Til slut også en tak til bestyrelsen for indsatsen og samarbejdet i det forløbne år.
Hermed er beretningen fremlagt for generalforsamlingen.

