Beretning for HADBJERG VANDVÆRK I/S år 2005
Ordinær generalforsamling den 16/3 2006 i Hadbjerg Forsamlingshus.
Året der gik.
Nye tilslutninger og flytninger
Der er kommet fire nye tilslutninger. De tre på Rødkælkevej og en fra
Langskovområdet. Der er nu i alt 261 interessenter. Året bød på 16 flytninger.
Vandforbrug.
Ser stabilt ud, der er en stigning som skyldes flere forbrugere samt Erslev vandværk.
Der er i alt blevet udpumpet 90.000 m3, heraf de 14.000 til Erslev.
Overvågning, Overvågningen har kørt hele året. Der har dog været problemer med at
hente data ned pga. diverse edb-problemer i forbindelse med formandsskiftet,
ligesom der har været en periode i efteråret hvor jeg var bortrejst og der derfor ikke er
blevet hentet data ned så ofte. Det primære med overvågningen er jo også at holde
styr på lækager og den del har ikke været berørt.

Vandkvalitet. Vi har stadig noget rigtigt godt vand i Hadbjerg, men der har været
mindre overskridelser af turbiditeten (uklarhed af vandet, som dog ikke kan ses med
det blotte øje). Et problem kunne være at analyserne ikke bliver lavet på stedet og
turbiditet kan opstå i vandet med tiden. På den anden side er der jo altid blevet
analyseret på denne måde så det er nok ikke hele forklaringen. Det er ikke lykkedes
at pege på én årsag, men det er åbenbart et problem for flere vandværker efter at
grænseværdien er blevet sat ned fra 0,5 til 0,3.
Erslev
Får stadig vand og i 2005 har de aftaget 14.000 m3
Aflæsninger.
I år har der ikke stået på aflæsningssedlen at man kunne aflæse via vores hjemmeside.
Jeg er ikke klar over hvorfor det ikke er kommet med, men det medførte en del
henvendelser fra folk der ikke kunne forstå dette tilbageskridt! Heldigvis fik Ivan
hurtigt etableret et aflæsnings-system så der var alligevel en del der indberettede af
den vej. Vi mangler lidt en hjemmeside-ekspert i bestyrelse!

Gæld til kommunen. 2005 blev året hvor vi endelig fik en aftale i gang med
kommunen om tilbagebetaling af udlægget til Langskov-ledningen. Ifølge den
oprindelige aftale skulle tilbagebetalingen have været startet i 1996, men den blev
gentagende gange udskudt af kommunen. Kommunens første ”tilbud” var at
Hadbjerg Vandværk I/S skulle tilbagebetale det hele beløb + indeksering + renter i de
ti år tilbagebetalingen skulle løbe over, i alt 1.257.169 + renter. De tidligere
bestyrelsesmedlemmer Egon Bjerring og Vagn Poulsen mente at huske, at
vandværket ikke skulle betale indeksering, men desværre var der ingen der havde
noget på skrift. Efter en tur på vandværket fandt vi dog en gammel mappe med
papirer vedrørende etablering af ledningen og her lykkedes det at finde en opstilling
med regneeksempel laver af kommunen der helt tydeligt viste at vi ikke skulle betale
indeksering, og slutteligt accepterede kommunen også dette, selv om de ikke syntes
det var ganske klart. Vi er gået med til at tilbagebetale over fem år.
Ledningsnet registrering.
Dette arbejde er endelig afsluttet og alle de stophaner der kunne findes ar lagt ind.
Projektet kom til at tage lang tid, men nu er det så endelig færdigt. Tegning over alle
vandledninger er tilgængelige via Internettet på en hjemmeside der passes af
Naturgas Midt-Vest. Vi får lagt et link til kortet fra vores hjemmeside ligesom der vil
være en henvisning i ledningsregistret således at eventuelle entreprenører der skal
grave i vores interesseområde vil kunne finde kortene direkte.
Kortene kan ses på www.ledninger.info
Placering af ny kildeplads.
Dette er blevet aftalt og den nye boring kommer til at ligge på Jes Sørensens mark
hvor der ifølge diverse undersøgelser er godt vand.
Tryksag.
Peter nød det gode efterårsvejr og delte tryksagen ud. Det er et lovkrav, at der skal
informeres hvert år, så dette år vil byde på en ny udgave af folderen. Der vil dog ikke
blive ændret meget med mindre der er nogen der har kommentarer eller forslag til
ændringer.
Beredskabs plan.
Vores beredskabsplan er blevet revideret og sendt til Hadsten Kommune.
Vandråd.
Der forsøges oprettet et vandråd i Favrskov kommune så man kan stå stærkere
overfor kommunen. Det vil sikkert ikke være nogen ulempe at tage teten når den nye
kommune skal forsøge at finde sig selv.

Økonomi
Vi har en god og sund økonomi. Vi har et pænt overskud, men fremtiden byder både
på invertering i ny boring samt betaling af gæld til kommunen så det næste år
kommer næppe til at betyde et overskud.
FREMTID
Vandråd.
Nødstrømsanlæg.
Vi kigger på et nødstrømsanlæg så oppumpning kan fortsætte ved eventuelle
strømafbrydelser. Idéen er at have et anlæg der kan trækkes af en traktor og som ikke
nødvendigvis giver den fulde kapacitet.
Ny boring. Ansøgningen om boringstilladelse er sendt til amtet. Så må vi se om de
når at behandle dem medens de stadig eksisterer!
Nye målere.
Målerne er nu så gamle, 8 år, at de skal skiftes. Dette skal ske i løbet af 2006.

TIL SLUT, Jeg vil gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt
samarbejde, og til tak til vores smed. Og en særlig tak til Ivan som har bistået med
megen hjælp.

