Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2012
Ordinær generalforsamling den 14/3 2013 kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus.
Nye tilslutninger og flytninger
Der er kommet to nye tilslutninger i løbet af året
Vandforbrug.
Ser stabilt ud. Der er i alt blevet udpumpet 99.171 m3, heraf de 18.397 m3 til Erslev.
Det var i alt 106 m3 mindre end i 2011!
Fra forbrugerne har vi fået indberettet 101.212 m3. I 2012 er differencen mellem
målerne meget mindre end 3%. Dette er fint indenfor usikkerheden.
Jubilæum
2012 var jo året hvor vi fejrede 75 års jubilæum. Det blev gjort med åbent hus på
vandværket, og selv om der ikke kom så mange var det en hyggelig dag. Der blev
grillet pølser og serveret fadøl. Der kom flere af vores samarbejdspartnere og
repræsentanter fra Vandrådet og fra nabovandværker så der blev rigtigt hældt vand ud
af ørene. Der er et par billeder på hjemmesiden.
Vandkvalitet.
I efteråret var der en mindre overskridelse af coli-forme bakterier, ikke at forveksle
med coli-bakterier. Vi rådførte os med kommunen og embedslægen og blev enige om
det ikke var kritisk. Det er ikke ualmindeligt med mindre overskridelse af coli-forme
bakterie, som stammer fra insekter og snegle. Vi satte selvfølgelig er undersøgelse i
gang og fik lokaliseret forureningen til en af boringerne som så blev taget ud af drift
et stykke tid. Efter en uges tid forsvandt det af sig selv, så vi behøvede ikke i gang
med desinficering. Forureningen skyldes sandsynligvis indløb af overfladevand pga.
af den megen regn
Nye vandmålere.
Desværre har det ikke været muligt at udskifte alle de store målere endnu da der
endnu ikke er kommet målere i alle størrelser, så vi har stadig nogle få store målere
siddende rundt omkring vad vores store forbrugere. Der er dog håb om at de kan
skiftes i løbet af året
Takstblad.
Som noget nyt skal takstbladet for 2013 indsendes til godkendelse allerede i
november 2012, hvilket måske giver god mening, men det forhindre jo ikke at
generalforsamlingen evt. kan pålægge bestyrelsen at lave et nyt takstblad

Inkasso
Sagen var jo berammet til april 2012, men vi måtte helt hen i september før det
lykkedes, godt fem år efter sagen begyndte. Det var en ny oplevelse for mig at være
med til en retssag, men heldigvis blev det med et godt resultat. Da dommen blev
offentliggjort 6 uger senere var det med sejr til vandværket. Sagsøgte blev også dømt
til at betale sagsomkostninger til vandværket, og Staten betalte en del også, da
sagsøgte havde fået delvis fri proces. Dagen inden ankefristen udløb valgte sagsøge
så at anke til landsretten, så historien er sikkert ikke slut endnu. Vi har dog fået alle
de penge han blev dømt til at betale. Når der ankes senere end 14 dage efter
domsfældelse skal pengene betales.
Noget af det sagsøgte var utilfreds med var kvaliteten af det udførte arbejde med stik
og jordledning, og i et håb om at få lukket sagen og undgå yderligere retsmøder og
advokatomkostninger har jeg, med bestyrelsens godkendelse, tilbudt en dekort på kr.
10.000. Vi afventer, men tror ikke på et forlig.
Ny boring
Den nye boring er nu i drift, og den ældste af de gamle er lukket
Information til forbrugerne
Vi har rådført os med kommunen om dette, og de mener det er tilstrækkeligt at vi
offentliggør analyseresultater på hjemmesiden og i øvrigt offentliggør referat af
generalforsamling og beretning. Da det var vores indtryk at ikke så mange vil savne
den trykte version har vi besluttet at spare den væk.
Økonomi
Vi har stadig penge på kistebunden, selv efter en række år med mange inverteringer,
men nu regner vi med der ikke skal laves så meget de næste par år.

FREMTID
Vandværksmanual
Der er stadig arbejde der skal gøres med at dokumentere service og vedligehold på
vandværket.

Beplantning ved den nye boring
Er i gang. Der er blevet plantet en række mindre træer 10 meter fra boringen for at
afgrænse til marken.
Referater på hjemmesiden
Bestyrelsen har besluttet at offentliggøre en revideret version af referatet fra
bestyrelsesmøderne på hjemmesiden. Den version der vil blive offentliggjort vil
orientere om beslutninger. Ikke om eventuelle personsager.
Til gengæld besluttede vi at vi ikke vil plante hæk ved vandværket.
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. Ikke mindst den 25/12 kl. 7.30 hvor der ikke var vand grundet et natligt
strømudfald.

