Bestyrelsens beretning for året 2010.

Beretningen er opdelt således:

1.
2.
3.
4.

Bestyrelsesarbejdet.
Vandværket og boringerne.
Ledningsnet og ventiler m.m..
Vandforbrug og vandsalg – vandspild.

5.
6.
7.
8.
9.

Vandforsyningslov og vandråd.
Kontrolsystem for vandmålere.
Aflæsningskort – indberetninger tlf. og via internet.
Fremtiden.
Afslutning.

Året 2010 er forsyningsmæssigt gået godt uden de mange afbrydelser, dog har der været lidt
nedgang i trykket i december og her i januar, det skyldes at Forsyning er ved – stadigvæk – at
nedlægge spildevands- og regnvandsledninger i Linbækvej.

1: Bestyrelsesarbejdet.
Der er i året holdt 5 bestyrelsesmøder hvor vi har behandlet forslag om ændring af takster, ligesom
vi har drøftet vandværkets økonomi på alle møderne, herunder også hvad der skulle laves arbejder i
årets løb. Vi har herunder drøftet et tilbud på omlægning af forsyningsledningen Agtoftsvej, men da
prisen var noget over det, vi havde sat af i budgettet, besluttet at udskyde arbejdet til i år, hvor der
er budgetteret med det.
I april 2009 indgik en aftale med Alsbogføring om at overtage alt arbejde med opkrævninger m. v.
da Bent ikke mere kunne afse tiden til det. Ligeledes meddelte kassereren at hun ikke ønskede at
fortsætte i sin stilling.
Samarbejdet med AlsBogføring fungerer godt i det daglige selv om vi må medgive at de ikke har
det lokalkendskab især Evelyn, men også Bent, havde.
Vi har i årets løb holdt igen med at lave ledningsarbejder da økonomien sidst på året ikke indbød til
det.

2: Vandværket og boringerne.
Vi besluttede sidste år at boringerne skulle renoveres og få borerøret ført over jorden i en boks. Den
ene boringsboks er dog skredet sammen i den ene side og jeg kontaktede Vand-Schmidt derom, og
de sendte et par mand ned og rettede den op. Det er dog ikke godt nok, men desuagtet fik vi en
regning på dette arbejde, men denne meddelte jeg Vand-Schmidt at vi ikke ville betalte da det var
deres folk der havde lavet det, og den blev straks slettet.

3: Ledningsnettet.
Der har også været enkelte brud på ledningsnettet, der er blevet lavet.
Vi har så i år planlagt at udskifte ledningen i Agtoftsvej fra Bjørnemosen til Mågevænget hvor den i
enden ned mod Bjørnemosen ligger meget dybt.

4: Vandindvindingen, udpumpningen og vandspildet.
Det ser ikke så godt ud i år, vi udpumpede i alt 170,665 m³ og solgte 153.101 m³, hvilket giver et
spild på 17.594 m³ eller 10, 3 %, et fald på 3,9 % fra 14,1 % sidste år.
Ingen af os har et bud på, hvor disse 17,000 m³ er blevet af, og hvis vi ikke finder noget her i foråret
hvor sneen nu snart er væk, så må vi ty til et firma, der kan søge efter eventuelle brud.
Vi har i 2010 betalt 2.625 kr. i afgift til SKAT af spildet.
Vi er lidt spændt for tiden da udpumpningen i den sidste måned er steget med 40 – 50 m³ i døgnet.

5: Vandforsyningsloven m.v..
Vi har de nyste love og bekendtgørelser, disse kan vi downloade fra FVD, vores forening.
Med hensyn til vandværkets regulativ, er Sønderborg kommune ved at sætte et arbejde i gang med
at lave et fælles regulativ for alle vandforsyningsanlæg i kommunen, og her kommer Vandrådet ind
og skal med i udarbejdelsen.

6: Kontrolsystem for vandmålere.
Vi har gang i kontrolsystemet og havde i 2010 2 partier til kontrol og de faldt, og vi skal nu i gang
med udskiftningen af resten af målerne i partierne, i alt 237 målere.

7: Årsopgørelser, aflæsningskort – via tlf. internet eller post.
Der er stadig nogle andelshavere, der ikke mener de skal indsende oplysninger om målerstand, men
med den nye regel om at 3 år uden aflæsning er lig med at der lukkes for vandet, hjalp på er par
stykker, de kom hurtig med tallene, der jo skal indberettes til Sønderborg Forsyning, så de kan
udsende opkrævning på vandafledningsafgift.
Det er stadig et problem med aflæsningerne, i år havde vi 115 der ikke indsendte målerstanden, et
par der havde større vandspild og et par der havde læst en forkert måler af med kæmperegninger til
følge.
Vi har nu besluttet at tage hånd omkring dette problem, idet vi har besluttet at skifte vandmålerne
ud med nye elektroniske målere, der kan aflæses fra en terminal, der bliver kørt rundt i området, og
det kan gøres lige så tit bestyrelsen ønsker det.

Vi begynder udskiftningen af målerne fra kontrollen i form. August måned og gør det færdigt i
september, og vi får så mange målere at de, der har været problemer med, også får skiftet til en
måler, det kun aflæses af vandværket.

8: Fremtiden.
Fremtiden er svær at spå om, men der er ikke så meget i støbeskeen i 2010, ud over at vi skal have
fundet mindst 7 af de 10,3 % spild vi havde i 2010, og som nævnt før er vandudpumpningen steget
på det sidste.

9: Afslutning.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse, vandværkspasseren,
Alsbogføring og revisorer for godt samarbejde i året løb.
Der skal også lyde en tak for samarbejdet til Augustenborg-Hørup Vvs, Allan Sørensen Vvs,
Eurofins, Arkil, Søren Petersen Vvs, N. H. Jespersen, Vand-Schmidt, Xergi, Siemens og Munters.

På bestyrelsens vegne
Karsten Iwersen, bestyrelsesformand

