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Formandens beretning
BESTYRELSEN
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder en gang I måneden
indtil nu.
Bestyrelsen har stadig en god kontakt til laboratorier,
kommune og diverse leverandører. Der er leveret 34 LER
oplysninger/tegninger vedr. grave arbejde I byen.
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 stadig af.
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE
Der har været brud på nogle stikledninger og nogle
forsyningsledninger siden sidste GF.
Vi har fået udskiftet nogle eternitrør på Hørløkkevej.
Herudover har vi skiftet et par stophaner rundt omkring i byen,
vi har fået nyt stigerør i begge borringer (det er de rør der går
ned i borringerne).
Vand til skolen er blevet delt op, og det nye klubhus har fået ny
adresse.
Vagn Hansen har fået godt vand i hanen igen og han bader og
drikker vand som aldrig før (det var en sjov oplevelse hvad
bøjninger kan gøre).
Vi får stadig lavet et hovedeftersyn på vandværket en gang om
året. Eftersynet udføres af firmaet Kemic, som i sin tid byggede
vandværket.
Alarmer og tekniske fejl sendes stadig til
bestyrelsesmedlemmerne på sms.
UDPUMPET VANDMÆNGDE
I 2015 er der i alt udpumpet 33,515 kubikmeter vand fra
værket. Der har været et spild på ca.135 kubikmeter.
VANDKVALITET
Kontrol med vandværkets vandkvalitet udføres af stadig af

Agrolab.
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 og dette er gjort. Detaljerne om
økonomien vil kassereren/Brian gøre rede for under næste
punkt på dagsordenen – når kassereren fremlægger
regnskabet.
SELVAFLÆSNING AF VANDMÅLERE
Selvaflæsningen af målerne i 2015 og indberetningen om
aflæsningen til Vand Værkernes EDB Service var der en hel
del (Ca. 38 10% af forbrugerne) der manglede at indberette. Vi
håber at de vil tage det lidt mere alvorligt til næste aflæsning,
det sagde jeg også sidste år, men vi tager glædeligt imod
rykkergebyr da det er forbrugeren der kommer til at betale.
Den jo danner grundlag for både afregning af vandforbrug og
betaling af spildevandsafgift.
FREMTIDEN
Vandværkernes EDB-service. Har overtaget
administrationsdelen - altså måler aflæsninger mm.
Og det kører bare fint, vi har skiftet revisor til OL revision, da
de samarbejder med Vandværkernes EDB Service.
Bestyrelsen arbejder på at danne et A.M.B.A. som flere
vandværker går over til. (Vi er i dag et I/S)
Svend Erik Prüsse vil fortælle mere vedrørende fordele og
ulemper ved begge typer selskaber senere i aften.
Når forundersøgelserne er færdige, vil bestyrelsen indkalde til

ekstraordiner generalforsamling, hvor vi så vil fremlægge nye
vedtægter for selskabet. Det vil således være
generalforsamlingen og ikke bestyrelsen, der beslutter om der
skal ske ændringer.
Vi er gået i gang med at undersøge økonomien i at indføre
elektronisk aflæsning, i stedet for de manuelle vi har i dag, så
vil der jo blive 100% indberetning og en del vil spare rykker
gebyret.
Skrydstrup Vandværk er stadig 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.
AFSLUTNING
Hermed er beretningen fremlagt for generalforsamlingen.
Jeg vil gerne sige stor tak for den opbakningen, da vi afholdt åbent
hus I vandværket, der var ikke mindre end ca. 100 fremmødte…
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