Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2017
Ordinær generalforsamling den 8/3 2018 kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus.
Nye tilslutninger og flytninger
Der er kommet 1 ny tilslutning på Tolsagervej 1
Vandforbrug.
Ser stabilt ud. Der er i alt blevet udpumpet 82.580 m3, heraf de 17.784 m3 til Erslev. I
2016 blev der udpumpet 82.800, så det er jo ikke nogen ændring. Fra forbrugerne har
vi aflæst 82.383 m3. Vi har altså solgt 197 m3 mindre end vi har pumpet ud, hvilket
må siges at være godkendt.
Vandkvalitet.
Hele året har vandkvaliteten været fin og der har ikke været nogen overskridelser.
Takstblad.
Vores takstblad for 2018 er godkendt og kan ses på hjemmesiden.
Overtagelse af Erslev.
Igennem mere end ti år har Hadbjerg vandværk leveret vand til Erslev Vandværk. De
48 forbrugere køber ca. 17.000 m3 vand om året. I alt pumper Hadbjerg vandværk ca.
80-90.000 m3 vand ud om året. Da der ikke længere en et fysisk vandværk i Erslev,
har vi snakket om at lægge de to vandværker sammen, således at Erslev Vandværk
nedlægges og Hadbjerg Vandværk videreføres med de ekstra forbrugere. Bestyrelsen
i begge vandværker arbejder videre på projektet, og planen er at det skal ske fra 2019.
Erslev er ikke helt så formuende som vi er, så der vil blive tale om, at der vil blive
opkrævet et endnu ikke fastsat beløb fra forbrugerne i Erslev. Dette beløb vil afspejle
formuen per forbruger i de to vandværker

Større ”projekter” i 2017
Der har ikke været noget større i 2017. Det skulle da lige være, at Hadbjergvan 123
havde meget lavt vandtryk, og det endte med, at de måtte kobles direkte til Erslevs
ledning for at få tryk nok. Hvis vi i fremtiden overtager Erslev vil det selvfølgelig
ikke være noget problem, men ellers skal vi måske finde en måde at kompensere dem
på.

Kontrol af vandure
Som nævn sidste år var 2017 året hvor vores vandure har siddet i 6 år, og derfor
skulle kontrollers. Der blev udtaget ure til stikprøvekontrol, og alle var så gode, at
vores ure er godkendt til 6 år mere
Økonomi
Til trods for den lave pris på vand vi har ser økonomien stadig god ud. Mere om det
når kassereren får ordet.

FREMTID
2017
Vil være året hvor vi arbejder på en overtagelse af Erslev Vandværk
TIL SLUT, Jeg vil gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt
samarbejde, også en tak til vores smed Mogens for det gode arbejde.

