Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2015
Ordinær generalforsamling den 15/3 2016 kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus.
Nye tilslutninger og flytninger
Der er kommet 2 nye tilslutninger i løbet af 2015. Begge på Mejsevej.
Vandforbrug.
Ser stabilt ud. Der er i alt blevet udpumpet 95.363 m3, heraf de 24.267 m3 til Erslev.
Fra forbrugerne har vi kun fået indberettet 85.947 m3. Vi har altså solgt 9.416 m3
mindre end vi har pumpet ud, og det er jo ikke optimalt.
Vandkvalitet.
Hele året har vandkvaliteten været fin og der har ikke været nogen overskridelser.
Retssag
2015 blev året hvor der endelig blev sat punktum for den verserende retssag idet vi
måtte hele to gange i landsretten med afhøring af en række vidner. Resultatet blev at
vandværket vandt og appellanten blev dømt til at betale omkostninger. Selv om det
var samme resultat i byretten er det ikke alle omkostninger vandværket har fået
dækket, og alt i alt har sagen kostet vandværket ca 150.000 kr. Sagen har kørt siden
2007, så den har selvfølgelig også kostet mange kræfter.
Takstblad.
Vores takstblad for 2016 er godkendt og kan ses på hjemmesiden.
Ledelsesstyring
Vores ledelsessystem, Tethys, har nu været i brug over et år, og det kører meget fint.
Ideen er jo at kunne dokumentere hvad der bliver lavet af vedligehold og sørge for at
vi får kontrolleret hvad der skal kontrolleres.
Større ”projekter” i 2015
Som jeg nævnte sidste år har vi kigget på at få moderniseret vores vandværksstyring,
og det blev besluttet at vi ville gå efter den billige model og ikke få skiftet hele
eltavlen. Projektet vedtog bestyrelsen som en to-trinsraket. Først skal vi have nyt
udpumpnings system og derefter ny forbedret overvågning og styring af
råvandspumper og filter. Der gik meget tid med indhentning af tilbud osv., men i

starten af 2016 kom de nye pumper så endelig op, og nu håber vi der snart kommer
ny styring.
Økonomi
Til trods for den lave pris på vand vi har ser økonomien stadig god ud. Mere om det
når kassereren får ordet.

FREMTID
2016
I 2015 vil vi fortsat kigge på nyt styresystem med henblik på at få det skiftet som
allerede nævnt
Vi har også for stort vandtab, så vi skal endnu engang se om vi kan finde et hul i
systemet. Det er ikke så let, men måske kan vi blive hjulpet af den nye overvågning
TIL SLUT, Jeg vil gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt
samarbejde, også en tak til vores smed Mogens for det gode arbejde.

