Bestyrelsens årsberetning for Brovst Vand 2020.

Året 2020 vil nok blive husket for et år med store udfordringer, med at
afholde møder og generalforsamlinger, da vi ikke kunne møders så mange
mennesker på grund af Corona restriktionerne. Men alt i alt har vi fået
det til at fungere med møder og en udskudt generalforsamling og de
ekstra ordinære generalforsamlinger, for at komme ud af den
økonomiske regulering ved vandsektorloven.

Brovst vand har i 2020 lavet nye an boring eller
stikledningsventil/jordledning til Kirkegade 27, 29, 104, Kastanievej 12,
Egevej 21, Vestergade 3, Månevejen 31, Rantzausvej 42, Borhsvej 13,
Agertoften 13, Parkvej er der 14 stk. skiftet, samt ny hovedledning.
Fra Kirkegade 76 til Vesterbjergvej er der lagt ny hovedledning således at
vi kan forsyne Gl. Brovst selv om der lukkes ved Vesterbjergvej. Ved
Vesterbjergvej er der i forbindelse med den nye udstykning etableret
vandforsyning til nogle grunde. Ved Bakkevej fra Vestergade til
C.O.Jensensvej samt C. O. Jensensvej 11 – 13, er hovedledning stikledning
samt ventiler udskiftet, det er gjort i samarbejde med Fjernvarmen, da de
skulle have nye rør lagt i området.
Der er kommet 2 nye forbruger til 1 på Vesterbjergvej 13, og 1 på Kirsten
Holcks Vej 31. Der er nedlagt en forbruger på Østergade 54.
Kjeld har også skifter 180 batterier på måler hos forbrugerne, samt aflæst
måler hos Arentsminde vand og Østerby vand, der er lavet aftale med
Fredensdal vand om aflæsning af måler.
På kontoret er der monteret et ny telefonsystem fra Flexfone, med bedre
telefonsvarer og omstilling. Desuden er der købt en ny printer med
serviceaftale.

I forhold til Vandforsyningen Brovst og omegn har vi 2020 arbejdet med,
at komme ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven, det har
skabt lidt problemer med afholdelse af ekstra Ordinær
generalforsamlinger på grund af forsamlingsforbuddet. Brovst vand fik
afholdt de 2 møder samtidig med Halvrimmen og Arentsminde, der var
enighed om at vi skulle ud af den økonomiske regulering. Så vi forventer
at være ude af den økonomiske regulering d.1. jan 2022.
Vandforsyningen Brovst og Omegn arbejde stadig med at få tilladelse til
at opsætte et nitrat anlæg, der er udtaget mange vandprøver i de
boringer der er berørt af for højt nitrat. Ifølge Niras overskrider vi
grænsen i april 2029, så vi skal finde en løsning inden. Kommunen har
mulighed for at give tilladelse til et nitratanlæg i henhold til
Miljøstyrelsen.
Der er også et arbejde i gang med et minianlæg ved boring 6, hvor vandet
skal pumpes op og sendes gennem et flis anlæg i en gruppe, og en anden
gruppe hvor vandet pumpes i en sø med overløb til skoven, for på den
måde at give vandet en tur mere igennem jorden til grundvandet, og der
med sænke nitraten i vores drikkevand. Dette mangler også en
godkendelse fra kommunen.

I 2021 skal vi yderlig have udskiftet batterier i vores måler, samt have
renoveret en strækning ved C O Jensens vej, samt det sidste ved den nye
udstykning på Vesterbjergvej. Hvis fjernvarmen eller kommunen skal have
noget gravet op går vi med for at holde vores ledningsnet i orden. Vi skal
have fundet ud af hvordan vores kontor skal organiseres, da vi bliver
beskattet af hele vores virke som vandværk, når vi laver opgaver for
andre vandværker. Kontoret kan måske flyttes i et selskab for sig selv eller
til Vandforsyningen Brovst og Omegn, med samme princip som
vandværker også gør, altså hvile i sig selv.

Brovst vand havde ved udgangen af 2020, 1816 boligenheder og der er
1392 målere. Brovst vand købte i 2020, 159549 m3 vand af
Vandforsyningen Brovst & omegn og vi solgte 151519 m3 det giver et
svind på 8030 m3 eller 5,03 %.
Solcellerne på taget har i 2020 lavet 20000 kWh. Og totalt sparet miljøet
for 35000 kg co2. De bliver årlig brugt ca. 18000 kWh.

Økonomisk arbejder vi efter princippet hvile i sig selv, årets resultat skulle
gerne ende på et nul, hvilket er i overensstemmelse med
vandforsyningsloven og tilhørende regnskabspraksis.

Jeg vil hermed rette en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde trods
den svære tid med corona er det lykkes at holde lidt møder, og holde lidt
information pr telefon og mails.
Der er også en stor tak til Kaja og Kjeld for at få det til at funger under
hele corona tiden, med hjemme arbejde og telefon møder.
Også en tak til revisoren.
På bestyrelsens vejene
Formand Flemming Frost

