Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2010
Ordinær generalforsamling den 10/3 2011 kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus.
Nye tilslutninger og flytninger
2010 har været et meget stille år hvad tilslutninger angår. Ikke én eneste er der
kommet. Til gengæld er der blevet ryddet lidt op i nogle ikke eksisterende
tilslutninger, således at der nu er 310 registrerede tilslutninger mod 312 sidste år. Der
var to forbrugere der havde fået skrevet et ekstra vandur på under overgang til ny
teknologi hos Vandværksadministrationen. Det skulle gerne være på plads nu. Til
gengæld har der været ca. 30 flytninger.
Vandforbrug.
Ser stabilt ud. Der er i alt blevet udpumpet 96.441m3, heraf de 19.654 m3 til Erslev.
Fra forbrugerne har vi fået indberettet 94.069 m3. I år har vi altså haft et mindre spild
eller fejlvisning. Dette er fint indenfor usikkerheden.
Vandkvalitet.
Vi har i 2010 ikke haft problemer med vandkvaliteten.
Tilstandsrapport
Bestyrelsen har fået udarbejdet en tilstandsrapport hvor vores vandværk og boringer
er blevet gennemgået af Jørgen Krog Andersen fra Dansk Vand og Naturcenter. Han
fandt i det store hele vandværket i meget fin stand, men foreslog nogle ændringer ved
vores boringer for at gøre dem helt i tip-top stand. I samme forbindelse kiggede vi på
vores råvandspumper og fandt af at vi kan klare os med nogle mindre pumper.
Investeringen til de nye pumper vil kunne tjene sig ind i løbet af ganske få år som
følge af et mindre strømforbrug, så det arbejde vil vi påbegynde.
Takstblad.
Vi har ikke fået godkendt noget takstblad siden 2008. Dette skyldes, at flere beboere i
Langskov området har klaget til statsforvaltningen over kommunens tilsyn med
Hadbjerg Vandværk I/S. Først og fremmest mener de at tilslutningsafgiften i
landområder er for høj.
Statsforvaltningen er langt om længe kommet til en afgørelse og de giver Favrskov
kommune en ”næse” for ikke at have ført ordentligt tilsyn, idet de mener kommunen
burde have indhentet de beregninger der ligger til grund for vores takster. Dette er i
øvrigt, af den lokale presse, udlagt som en sejr for klagerne. Man må formode, at de
dermed har en forventning om at kunne forsynes til en billigere pris.

Inkasso
Sagen kom endelig for retten i december, efter at være blevet udskudt flere gange,
men desværre uden noget resultat. Retten beklagede at de ikke havde haft ordentligt
styr på sagen idet der ikke var blevet holdt et indledende retsmøde hvor man havde
fået fastlagt hvad sagen drejede sig om. Sagsøgte har fået lov at fremlægge en
uendelig række af dokumenter uden relation til sagen, som egentlig blot er en simpel
inkassosag. Han har bestilt et arbejde til en pris han kendte, og til takster godkendt af
kommunen, og der kan eller vil han ikke betale.
Gæld til kommunen.
Vandværket er nu gældfrit.
Ny boring
I efteråret fik vi endelig boret, men det var selvfølgelig ikke helt problemfrit. Selve
boringen gik fint, og der blev funder rigeligt vand af en god kvalitet. For at pumpe
boringen fri for sand og jord skulle der pumpes 2-3 dage, men hvor kan man gøre af
vandet? Det blev pumpet til den lille sø på Kærsmindevej, men generatoren der drev
pumperne gik i stå flere gange og de endelig fik den i gang igen havde Knud
Skorstensgaard rullet slangerne sammen da han skulle køre på marken og den tid vi
havde fået frit lejde var gået. Det lykkedes dog. Det næste er, at vi skal have pumpet
10-15 dage for at kunne tjekke for sprøjterester og bakterier. Det bliver en stor
opgave at komme af med 10.000 m3 vand. Vi må håbe på et tørt forår, så der er nogen
bønder der kan bruge noget vand.
Information til forbrugerne
Blev udsendt sammen med aflæsningkortet i december 2010.
Vandråd.
Som nævnt sidste år, arbejdede vandrådet på et regulativ der skulle gælde for alle
vandværker. Kommunalbestyrelsen har nu endelig godkendt regulativet. Vi har valgt
at tage imod et tilbud om at købe trykte eksemplarer til alle forbrugere, og de er
blevet delt ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Økonomi
Som I vil hører fra kassereren har vi stadig lidt på kistebunden

FREMTID
Ny boring.
Som nævnt er næste punkt at få pumpet rent og analyseret. Herefter skal der
nedlægges vandledninger og etableres en pumpestation. Der er planen at sløjfe den
ældste af de gamle boringer i den forbindelse.
Renovering af nuværende boringer
De to gamle boringer som ikke sløjfes skal renoveres og nye strømbesparende
pumper installeres.
Kontrol af vandure.
Er stadig i gang da Poul ikke nåede at blive færdig i efteråret
Ny selskabsform
Der har de sidste par år lydt en opfordring fra Forening af Vandværker i Danmark til
at man omdanner Interessentskaber til a.m.b.a. Dette skyldes at SKAT kan finde på,
at forlange personnumre mm. på samtlige interessenter, og med f.eks. 30 flytninger
på et år skal der altså ændres selskabsregistrering 30 gange. Det vil ikke have nogen
praktisk betydning at gå over til a.m.b.a. I teorien vil vores kreditorer dog være
ringere stillet hvis vi ikke betaler hvad vi skylder. Vi har valgt ikke at foreslå en
vedtægtsændring i år, selv om de nye regler træder i kraft pr. 1/1 2012. Det er
sandsynligvis først ved en evt. ændring af bestyrelsen SKAT vil forlange en ændring
TIL SLUT, Jeg vil gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt
samarbejde, også en tak til vores smed Poul for at rykke ud i tide og utide.

