HADBJERG VANDVÆRK I/S
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hadbjerg Vandværk I/S
Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.30 i Hadbjerg forsamlingshus

Beretning:

Nye tilslutninger og flytninger
Der har ikke været nogle nye tilslutninger, men som nævnt på sidste generalforsamling har
vi arbejdet med en fusion mellem Hadbjerg og Erslev vandværk – hvor Hadbjerg er det
blivende vandværk – mere her om senere.

Vandforbruget
På trods af tørke i sommeren har vores lille vandværk klaret sig rigtig godt, der har ikke
været optakt til problemer. Vores overvågningssystem har været en god hjælp til at hente
informationer fra – sådan at en ny formand kunne sove nogenlunde fornuftigt om natten.

Forbrug
I 2018 udpumpede vi 90.006 m³ ud til vores forbrugere, heraf 16.575 m³ til Erslev. I alt er
det ca. 5.000 m³ mere end sidste år. Fra forbrugerne er der indberettet i alt 94.638 m³.
Dvs. differencen er til vandværkets favør med 4.632 m³ vand solgt.

Vandkvalitet
Hele året har vores vandkvalitet været fin, uden overskridelser.
Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse, og med den er der kommet et nyt
system for kvalitetssikring af drikkevandet.
Det har krævet lidt arbejde, da vandværket nu selv skal udpege prøvetagningssteder, og
forholde sig til prøveprogrammet – vi har baseret prøveprogrammet på oplæg fra Favrskov
kommune, og indtil videre har vi udpeget 8 steder hvor der kan tages prøver på vores
ledningsnet.

Man kan sige det på den måde at hvor en del af kvalitetssikringen før blevet udført ved
udpumpningsanlægget på vandværket, er disse målepunkter nu flyttet ud på
ledningsnettet – tættere på forbrugerne.
Programmet har nu været i drift i et år.

Renovering af vores ”nye” boring
Vores yngste boring var blevet skæv, i den forstand at sandpuden under den var faldet
sammen. Det er nu repareret af en brøndborer.

Fusion med Erslev vandværk
Vores to vandværker – Erslev og Hadbjerg, har haft et godt (og langt) samarbejde
igennem mange år. I 13 år har Erslev købt vand fra Hadbjerg vandværk. Som nævnt på
sidste generalforsamling har vi arbejdet hen mod en fusion mellem vandværkerne.
2018 blev det år hvor Hadbjerg og Erslev vandværk så fusionerede. Vi kan derfor ny byde
velkommen til de 48 tilslutninger i Erslev området. Arbejdet omkring dette er endnu ikke
helt på plads, men vi skal nok stille og roligt komme på plads.

Vandsamarbejde
Favrskov Byråd har tidligere besluttet, at alle 48 vandværker i Favrskov skal gå sammen i
et vandsamarbejde. Samarbejdet skal via en ny takst sikre, at både små og store
vandværker har råd til at beskytte grundvandet i vores kommune.
Vores vandråd mener, at det vil være det bedste for vandværkerne at indgå i et
samarbejde, sådan at de enkelte vandværker ikke står alene med at grundvandsbeskytte
deres boringer. Grundvandsbeskyttelsen bliver varetaget af det fremtidig Vandsamarbejde,
som alle vandværker betaler solidarisk til.
Vandrådet har beregnet, at taksten til beskyttelse af grundvandet bliver to kroner per m3
vand inkl. moms. Det er op til de enkelte vandværker, og deres forbrugere at finde en
metode at opkræve taksten på ved en generalforsamling.
Samarbejdet forventes at blive stiftet i maj 2019 på en generalforsamling.

Takstblad
Vores takstblad er endnu ikke godkendt, men der er ikke ændringer i det i forhold til sidste
år. Vi kommer for fremtiden til at køre med et differentieret takstblad, da forbrugerne i
Erslev kommer til at betale en højere fast afgift indtil tilgodehavende er indfriet.

Økonomi
Vandværkets økonomi ser god ud, men det skal vores kasser nok berette om lige om lidt.

Fremtiden
Jeg forventer vi kommer til at forholde os noget mere til et kommende vandsamarbejde.
Yderligere skal vi have det sidste på plads omkring fusionen.

TIL SLUT
Jeg vil gerne takke de andre bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Yderligere vil
jeg gerne takke vores smed Mogens for en god indsats.
Jeg vil særligt give de afgående medlemmer af bestyrelsen en stor tak, vi siger farvel til
medlemmer der har besiddet disse pladser i mere end 10 år, en af dem den tidligere
formand Jesper. Til trods for at jeg er ny i det her virke, så mener jeg det er et rigtig godt
drevet vandværk, og en meget stor del af dette er takke være jeres indsats.

