Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2011
Ordinær generalforsamling den 15/3 2011 kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus.
Nye tilslutninger og flytninger
2011
Vandforbrug.
Ser stabilt ud. Der er i alt blevet udpumpet 99.277 m3, heraf de 19.389 m3 til Erslev.
Fra forbrugerne har vi fået indberettet 103.824 m3. I år differencen mellem målerne
altså været i vandværkets favør. Dette er fint indenfor usikkerheden.
Ny vandværkspasser
I 2011 valgte Poul så at gå på velfortjent pension, troede vi i hvert fald. Det viste sig
dog at være knap så drastisk, og vi nyder stadig godt af Pouls store viden om
vandværket. Den primære vedligeholdelse er dog blevet overtaget af Mogens fra
MBT service, og da Mogens har været elev ved Poul i tidernes morgen og i øvrigt
også er vandværkspasser på et andet vandværk, kunne vi nok ikke finde en bedre
afløser.
Vandkvalitet.
Som I sikkert ved, fra den information der blev udsendt, har der været lidt problemer
med vandkvaliteten. Dette skyldes de mange ledningsarbejder grundet
overgravninger. Der værste var en mindre overskridelse af kim-tallet, som dog ikke
gav anledning til den helt store panik, da vi i samråd med embedslægen vurderede, at
overskridelsen var så lille at det ikke var et problem. De efterfølgende analyser gav
da heller ikke anledning til bekymring. En mindre overskridelse af ammonium og
mangan indholdet viste sig også at være forbigående.
Renovering af boringer
Vi har fået renoveret to af de gamle boringer, således at de nu fremstår i endnu bedre
stand, samt er ført op til jordoverfladen. Der er ikke mindst kommet nye pumper i, og
dette har allerede ført til et noget lavere strømforbrug. Op imod 20 % reduktion på
hele strømforbruget ser det ud til. Samtidig fik vi fjernet det hegn der stod rundt om
den ældste boring, hvilket har pyntet på vandværket. Det er meningen, at vi vil have
plantet noget levende hegn eller buske ud mod vejen.
Renovering af ledninger
Som alle nok er klar over, er der blevet lavet tostrenget kloaksystem, og i den
forbindelse har der været en del gener for vand-forsyningen. Mange gange har vi
oplevet overgravede ledninger. Dette skyldes til dels at vores kort ikke har været helt

præcise. Til gengæld har det også betydet, at vi har kunnet renovere mange af de
gamle ledninger når der nu var gravet fri alligevel, således at meget af det gamle i
Hadbjerg nu er udskiftet med helt nyt. Ikke mindst de gamle jernrør var det godt at
komme af med.
Nye vandmålere.
Som nævnt sidste år skulle vi have udskiftet vandmålere. Det er blevet besluttet at
prøve med en ny type vandmålere. Der er tale om måling ved hjælp af ultralyd, og
ikke en mekanisk måler som de gamle. Den nye type måler vil kunne fjernaflæses, og
det betyder at vi skal altså ikke længere selv indsende aflæsningskort hver 31.
december, men måleren vil automatisk blive aflæst idet de udsender oplysningerne
vha. et radiosignal. Målerne vil desuden kunne vise, om man kan have en utæt
installation. Den nye type måler er dyrere, men skulle til gengæld holde længere.
Det er selvfølgelig stadig en fordel, at holde øje med sit forbrug selv.
Der mangler stadig at blive skiftet 7-8 målere som er af en større type, men de vil
blive udskiftet i løbet af året.
Takstblad.
Vi har indsendt et nyt takstblad for 2012 til godkendelse ved kommunen. Ved
udarbejdelse af det nye takstblad, er der lavet nye beregninger på forsyningsledningsbidraget både for landtakst og bytakst. Dette skyldes til dels, at kommunen har måttet
være mere restriktive i deres krav til takstbladene og kræver flere beregninger
fremlagt. Vi håber snart at få takstbladet godkendt.
Inkasso
Sagen er berammet til april 2012.
Ny boring
I efteråret lykkedes det endelig at få renpumpet den nye boring således at der kunne
laves en analyse af vandkvaliteten. Den viste sig at være helt i top, og i denne uge fik
vi så lagt en ledning ned, således at der nu kun mangler en færdiggørelse af selve
boringen med pumper og pumpehus. Den ældste af de gamle boringer vil blive lukket
når den nye boring kobles på.
Information til forbrugerne
Blev udsendt sammen med aflæsningkortet i december 2010.

Økonomi
Som I vil hører fra kassereren, har det været et travlt år for udbetalinger grundet de
mange arbejder, der har været i gang.

FREMTID
Ny boring.
Bliver forhåbentlig snart taget i drift og den ældste boring sløjfet.
Dokumentation af kvalitetssikring
Da vi jo er i en overgangsfase, hvor Poul er på nedtrapning hvad angår arbejde, er det
intentionen, at få nedskrevet procedurer for det forskellige vedligehold således, at der
ligger en fiks og færdig manual til vandværket samt dokumentation for udførelse af
de forskellige tilsyn og vedligehold.
TIL SLUT, Jeg vil gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt
samarbejde, også en tak til vores smede Poul og Mogens for at rykke ud i tide og
utide.

