Bestyrelsens beretning for året 2011.

Beretningen opdeles således:
1. Bestyrelsesarbejdet.
2. Vandværket og boringerne.
3. Ledningsnet m.v..
4. Vandforbrug og vandsalg – vandspild.
5. Vandforsyningslov og andre bekendtgørelser.
6. Kontrolsystem for vandmålere.
7. Aflæsningskort – indberetning via tlf. og Internet.
8. Nye målere.
9. Fremtiden
10. Afslutning.

Året 2011 er forsyningsmæssigt gået rigtig godt, og der har ikke været nævneværdige
afbrydelser. Dog – for at illustrere at der var vinter sidste år – så havde en enkelt forbruger et
forsyningsproblem, der oprindelig skyldtes at han havde et vandbrud. Det blev lavet en fredag
og så skulle hullet lukkes mandag ugen efter. Men lørdag morgen ringede han at der ikke var
vandtryk i huset og det skyldtes at vandledningen uden for var frosset i 1,20 m dybde med en
vintermåtte over.

1: Bestyrelsesarbejdet.
Vi har i året holdt 5 bestyrelsesmøder hvor vi har behandlet vandværkets økonomi, og herunder
hvad der skulle laves af projekter i 2011. Vi har fortsat holdt igen med ledningsarbejder og har
kun foretaget et par reparationer.
Vi har derimod koncentreret om vandmåler, som en del er klar over, er vi påbegyndt
udskiftningen af de mekaniske målere med elektroniske, og ved aflæsningen 1. december 2011
viste det sig at fungere.
Samarbejdet med AlsBogføring fungerer i det daglige godt og Tove Bruhn gør et stort arbejde
sammen med især Bent Heissel, men som før sagt så er det alligevel ikke det samme
lokalkendskab som Evelyn Henriksen havde, men det kan vi heller ikke forvente.
2: Vandværket og boringerne.
Der er ikke sket noget på vandværket som sådan, vandværkspasseren har holdt det ved lige som
han og fruen skal.
Boringerne er der heller ikke sket noget med, men den ældste omtalte jeg sidste år var skredet
sammen og det er delvis lavet, men til sommer må vi hellere få den rettet helt op.
Boringsafslutningen er også lige blevet indmålt med GPS således vi kan aflæse afsænkningen
mere præcis når de pumper eller står stille.
Vi har dog fået et større projekt for i år, idet Sønderborg Forsyning ikke mere vil aftage vores
skyllevand i spildevandssystemet selv om vi for en del år siden fik oplyst at man gerne vil have

skyllevandet på renseanlægget, og derfor blev bundfældningsbeholderen fjernet for 4 år siden da
vi påbegyndte ombygningen af vandværket.
Det medfører så at vi skal til at etablere et bundfældningsmagasin, om det så skal være et åbent
eller en lukket tank må vi finde ud af i bestyrelsen. Der er i forbindelse med kloak- og
regnvandssepareringen på Linbækvej etableret en brønd til brug for det vand der skal pumpes
væk fra bundfældningsmagasinet.
Det er et projekt til formentlig kr. 200.000,00 eller derover, det må vi se på.
Desværre har vi ikke været opmærksom på dette ved budgetlægningen og det bliver vi nødt til
at finde os i.
Vi skal i den anledning ansøgt Sønderborg Kommune, Miljøafdelingen om en fornyet
udledningstilladelse.
Når vis skal det kan vi også ligeså godt søge om en ny indvindingstilladelse, der skal gøres
inden udgangen af 2013, men er også udskudt et par år af ministeriet.

3. Ledningsnettet.
Der her ikke været det store i det forløbne år, et par småbrud er blevet lavet. Derudover har vi
ikke planer om ledningsarbejde i år.

4: Vandindvinding, udpumpningen og vandspildet.
Det ser bedre ud for 2011 end for 2010, idet spildet blev på 9,78 %, d.v.s. vi har udpumpet
155.853 m³ og solgt 141.224 m³ og det giver et spild på 14.629 m³ eller 9,38 % der dog blev
rettet til 9,78 %.
Det er dog under 10 % og vi har lov at håbe vi kommer længere ned idet der for kort tid siden
blev fundet et brud – eller skal vi sige en konstruktionsfejl, som kan have været på spil længe –
en samling at 2 ledninger, en 38 mm og en 40 mm, med en 40 mm Isiflo, ja det skal gå galt og
da det er 12-15 år siden vi fik dette arbejde lavet kan vandet været løbet på stedet siden.

5: Vandforsyningslov og tilhørende bekendtgørelser.
Vi har de seneste love og bekendtgørelser og kan til enhver tid hente disse på FVD.s
hjemmeside.

6: Kontrolsystem for vandmålere.
Vi har haft kontrolsystemet siden 1999 og brugt tid og penge på kontrollerne indtil 2010, for i
2011 prøvede vi for første gang at springe over, da vi jo er i gang med en totaludskiftning af
vandmålerne.

7: Årsopgørelse, aflæsningskort – via tlf., Internet eller post.
Antallet af andelshavere der ikke får indsendt oplysninger – kort eller andet – har der ikke været
så mange af i år, men det skyldes måske at de fleste har fået monteret én af de nye elektroniske
målere.
Det er jo nødvendigt at få indberetningerne da tallene skal indberettes til Sønderborg Forsyning
af hensyn til opkrævningen af vandafledningsafgift.
Med hensyn til udskiftningen af vandmålerne til de nye elektroniske, har vi i 2011 udskiftet 386
stk. og vi fortsætter her i 2012 med de næste 400 + det løse.
Det viser sig i den anledning af de der har en måler med alarm får et problem med deres
forsikringsselskab hvis de får en rabat, forsikringsselskaberne kræver en døgnovervågning af
målerne for at ville give rabatten.
Det problem vil blive løst inden for en ganske kort årrække, da vi ikke kan have 125 målere
siddende der ikke kan aflæses elektronisk.
Det kan umiddelbart løses hvis der kan monteres 2 målere hos andelshaveren. Så vil den ene
kun være en alarmmåler og den anden være aflæsningsmåleren.

8: Fremtiden.
Vi har ikke så meget i støbeskeen, dog stadig bundfældningsbassinet som vi skal i gang med.
9: Afslutning.
Til slut vil jeg gerne sige den øvrige bestyrelse tak for godt samarbejde i 2011, og det skal også
lyde til vandværkspasseren og hans hustru samt revisorer og bogholder samt AlsBogføring v.
Tove Bruhn.
Der skal også lyde en tak for samarbejdet til Eurofins, Augustenborg-Hørup Vvs og Blik, Allan
Sørensen Vvs, N. H. Jespersen, Xergi, Siemens, Munters og Vand-Schmidt.

Karsten Iwersen, bestyrelsesformand.

NB: Der var under generalforsamlingen en kort afbrydelse efter årsregnskabet idet formanden
bad om ordet for at hylde Bent Heissel, der havde været med i bestyrelsen i 25 år.
Han fik i den anledning overrakt en gave han og hustruen, Mona, kan nyde i fællesskab, og han
fik et stort bifald af de få men trofaste deltagere i generalforsamlingen.
Karsten Iwersen.

