Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2008
Ordinær generalforsamling den 12/3 2009 i Hadbjerg Forsamlingshus.
Nye tilslutninger og flytninger
I 2008 er der kommet 8 nye tilslutninger. Der er nu i alt 305 interessenter.
Vandforbrug.
Ser stabilt ud, der er en stigning, som skyldes fleres forbrugere og at disse har brugt
mere vand. Der er i alt blevet udpumpet 108.700 m3, heraf de 19.000 m3 til Erslev.
Fra forbrugerne har vi fået indberettet 102.000 m3. Grunden til at tallene ser sådan ud
i år er, at vores hovedmåler har været til renovation, og det tal på 108.700 m3
stammer fra vores elektroniske overvågning, som åbenbart ikke går helt ens med
måleren. Vores indvindingstilladelse er på 100.000 m3, men vi satser på at vi skal
over dette et par år før vi behøver en forhøjelse.
Vandkvalitet.
Vi har i 2008 ikke haft større problemer med vandkvaliteten. Den 8. maj
konstateredes der en overskridelse af kravene for nitrit i vandet idet der blev målt
0,042 mg/L. Grænseværdien er 0,010 mg/L, så man kan selvfølgelig sige at det er en
stor overskridelse, men da vi ikke har konstateret overskridelse på nitrit hverken før
eller siden, mener jeg ikke der er grund til bekymring.
Pressen
Vi har også været i pressen i det forgangne år, i det mindste indirekte idet en
forbruger (eller en person) på Sølehøjvej har klaget over kommunen til
Statsforvaltningen. Jeg har i øvrigt ikke hørt om statsforvaltningen er kommet med en
afgørelse.
Der har også været en artikel omkring vores installation af alarmer på vandværket.
Takstblad.
Takstbladet blev godkendt! Dog ville kommunen gerne se en investeringsplan for de
kommende år for at kunne vurderer vandværkets økonomi, ligesom de gerne vil have
tilsendt regnskab og budget, hvilket ikke var vedlagt sidste år. De er dog tilfredse
med at det vedlægges i år.
Gæld til kommunen.
Gælden er nu nede på 367.000, og i løbet af to år vil vi være gældfri.

Placering af ny kildeplads.
Vi har haft møde med John B. Hansen, Hadbjergvej 129, og han var villig til at huse
en ny boring. Næste skridt er at få en aftale med kommunen og i øvrigt snakke med
Skorstensgård omkring nedgravning af vandledninger.
Information til forbrugerne
I 2008 blev der ikke trykt nogen folder med information til forbrugerne, men kun
udsendt en enkelt side med den lovpligtige information.
Vandråd.
Vandrådet og kommunen er endelig kommet så langt, at der er blevet udsendt et
forslag til regulativ til vandværkerne. Regulativer er meget lig det regulativ vi
allerede arbejder efter, og vi har derfor ikke haft nogen indvendinger.
Alarmer på vandværket.
Der er nu kommer alarmer på alle vores boringer og en rumalarm op. Alarmerne på
boringerne fungerer således, at hvis en boring bliver brudt op stopper pumpen til den
pågældende boring automatisk. Dette skulle forhindre evt. forurenet vand i at blive
pumpet ud i ledningsnettet i tilfælde af hærværk eller terror!
Økonomi
Som I vil hører fra kassereren har vi stadig lidt på kistebunden
FREMTID
Ny boring.
Vi forventer at indsende en ansøgning til kommunen i april, og så må vi se hvornår en
evt. tilladelse foreligger.
Etablering af hal og parcelhuse.
Som der jo nok er de fleste bekendt kommer der forhåbentlig en hal og syv nye
parcelhusgrunde.
TIL SLUT, Jeg gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt samarbejde,
også en tak til vores smed Poul for at rykke ud i tide og utide, samt at svare på
dumme spørgsmål fra formanden.

