Beretning for 2017
Som det har været tradition meget længe, vil jeg starte med at præsentere bestyrelsen,
som den har set ud siden generalforsamlingen sidste år.
De to bestyrelsesmedlemmer er: Bente Larsen og Finn Andreasen.
Næstformand er Svend Manø, sekretær er Leif Andreasen og formand er
Steen Christensen.
Til suppleanter valgte generalforsamlingen Torben Petersen som første suppleant og
Bent Jensen som anden suppleant.
Hvordan er året så gået ?
Som meddelt på tidligere generalforsamlinger har vi i 2013 påbegyndt en systematisk
udskiftning af stophaner til målerbrønde, dels for at minimere bruddene, dels for,
at vi om nogle år kan foretage elektronisk måleraflæsning.
Vi startede med det område, hvor vi erfaringsmæssig har haft flest brud.
Vi har indtil nu nået 352 udskiftninger på de 5 år der er gået.
Vi finder fortsat flere stophaner med sivninger, hvoraf nogle har stået på i flere år.
Det blev i alt kun til 64 nye målerbrønde i 2017, idet vi i år også har måttet skifte anboringerne,
ligesom forsyningsledningerne på Nordkildevej og Nordvestvej ligger i fortovet med flisebelægning,
og flisebelægning koster ekstra i forhold til asfalt.
Nygade fik skiftet både forsyningsledning og stikledninger - for øvrigt vores sidste
forsyningsledning fra vandværkets start, ledningen var fra 1904.
Jeg må også her starte med en tradition fra tidligere år - nemlig, at vi igen har haft et alt for
stort vandspild.
Vi var under grænsen i 2016 men i 2017 er vi desværre over igen.
Efter lidt detektivarbejde har vi konstateret at de ca. 200 andelshavere der ikke indsender
aflæsning ultimo året giver store fiktive forbrugsskift mellem de enkelte år.
Vi har betalt en ekstra afgift på godt 20.000 kr. for overskridelsen.
For at undgå denne elevatorvirkning har bestyrelsen besluttet at vi med virkning fra 1. januar 2018
kun skifter målere ud med fjernaflæsning således at vi kan begynde med at fjernaflæse nu.
Da en sådan masseudskiftning både tager tid og koster likviditet har bestyrelsen besluttet,
at vi i årene 2019- 20 og 21 vil opkræve 400 kr. hver af årene, således at vi i 2021 har installeret
alle godt 1.500 målere. Forslaget er med under punkt 4 i årets generalforsamling.
Vi vil starte med elektronisk indsamling af målertal allerede i 2018.
Som nævnt de tidligere år, er arbejdet med at finde brudene ikke nemt, idet tilstanden
på byens kloaknet er så dårligt, så vandet ved en lækage har for nemt ved at finde vej til
en utæt vejbrønd.

I 2017 har vi haft 1 parti målere til kontrol. Partiet var på 184 målere og blev godkendt for en
ny 3 års periode.
I 2018 har vi 2 store partier til kontrol og 2 små partier som vi udskifter fuld ud.
Det vil I høre mere om på generalforsamlingen næste år.
De 4 partier betyder at vi alene her har 140 målere der skal udskiftes, ligesom vi har en del
af de målere vi ved ikke bliver aflæst der skal udskiftes
Det giver ca. 300 målere der kommer på fjernaflæsning i 2018 således at vi kan komme godt
i gang med at fjernaflæse.
Som vi nævnte på sidste og forrige års generalforsamling, kontrollerede vor VVS-mand alle
stophaner i forbindelse med udskiftning af målere i 2006.
Desværre måtte bestyrelsen konstatere, at ca. 1/3 af stophanerne ikke var tilgængelige, som
kommunens regulativ foreskriver.
De er enten forsvundet under plantemure eller fliser.
Siden har vi arbejdet på at få stophanerne gjort tilgængelige.
Vi har dog lang vej endnu, inden alle stophaner er i overensstemmelse med regulativet,
og der er flere års arbejde endnu foran os.
Vi får dog flere og flere på plads i forbindelse med udskiftning til målerbrønde.
Vi har nu nødforbindelser med både Udsholt Vandværk og Esbønderup Vandværk.
Derudover har vi jo vor eget vandværk opdelt i 2 uafhængige værker.
Så vi er godt forberedt hvis der skulle opstå en forurening.
Som tidligere nævnt mangler dog stadig en nødforbindelse til Gilleleje Vandværk med opkobling
i Søborg. Det er en forbindelse på 800 meter og da de 500 meter er i vort område
skal vi først have økonomien i orden, inden vi kan udføre denne nødforbindelse.
Og så til lidt statistik:
På ledningsnettet har vi haft 2 brud .
Der er udskiftet eller nedlagt 62 stophaner og installeret 64 nye.
Der er herefter i alt 1503 stophaner/målerbrønde og 10,6 km. stikledning.
Der er i år nedlagt 0 og installeret 0 nye hovedventiler.
Der er herefter i alt 198 hovedventiler.
Der er i år nedlagt 67 meter forsyningsledning og udvidet med 67 meter.
Der er herefter i alt 54,3 km. forsyningsledning.
Vandværket har nu 1.503 andelshavere, hvilket er 2 mere end sidste år
Vandværket har nu 2.004 forbrugere, hvilket er 22 flere end sidste år
Der er udpumpet 184.777 kbm.. hvilket er 5.412 kbm. mere end sidste år.

I 2017 har vi haft det offentlige på besøg 2 gange.
Først havde i i februar besøg af Sikkerhedsstyrelsen for kontrol af elektriske installationer.
I oktober havde vi besøg af kommunen for det kommunale tilsyn.
Begge besøg gav ikke anledning til ændringer - vi blev godkendt uden problemer.
Derudover arbejder vi med en del nye eller ændringer af bekendtgørelser.
- Vi har fra kommunen opfølgning på indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Der er ændringer på ledningsregistrering - kaldet LER - hvor dels vore ledningsafvigelser ikke
må være over ½ meter og besvarelsestiden ikke over 2 timer - træder i kraft i 2020.
- Problemer om den omtalte Desphenyl-Chloridazon forurening - vi fik lavet en analyse af vores
vand og kunne konstatere at vi ikke havde denne forurening.
- Ny bekendtgørelse om vandprøver hvor indhold og antallet af analyser er ændret meget denne bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2018.
- EU's Persondataforordning har kostet meget arbejde indtil nu, idet vi skal dokumentere
alt hvad vi foretager os vedrørende fortrolige oplysninger som CPR.nr. , andelshavernes
vandforbrug og restancer - træder i kraft i uge 20 i 2018.
I år har vor driftsleder så endelig fået en længe ventet ønske opfyldt - vandværket har investeret
i en ny varebil.
Det har igen været et meget travlt år med mange møder, og en hverdag, hvor vandværkets
størrelse efterhånden kræver mere og mere tid, ligesom det offentliges krav om flere
informationer også presser tiden.
Der har ligeledes været afholdt de normale bestyrelsesmøder, og bestyrelsen og driftsleder
har deltaget i kurser og seminarer.
Jeg vil slutte beretningen med et stort tak til bestyrelseskollegaer, driftsleder, bogholder, faste
håndværkere og revisor, for et godt samarbejde i det forløbne år.
Jeg stiller herefter beretningen til generalforsamlingens behandling og godkendelse.

