Formandens beretning
Sevel Vand amba, året 2020
Generalforsamling 15. juni i Sevel Forsamlingsgård
Det blev året, hvor vi, som alle andre i samfundet måtte lave mange ting
anderledes.
Bestyrelsesmøder måtte afholdes hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne, meget
hyggeligt, som i gamle dage.
Generalforsamlingen blev, da vi måtte samles flere igen i sommeren 2020, afholdt
senere, - og udendørs på vandværket, og med pæn tilslutning.
Vi har, udover generalforsamlingen, afholdt 4 bestyrelsesmøder. Derudover har vi
holdt et møde med Vestforsyning om nødforsyning af området mellem Sevel og
Vinderup. I lighed med aftalen om nødforsyning fra os mod Mogenstrup. Projektet
mod Vinderup er endnu ikke aftalt. Projektet mod Mogenstrup hænger med
cykelstien.
Af hensyn til nye forbrugere fra Djeld, her tilstede, som, på grund af covid 19, ikke
kom til generalforsamling sidste år, følger hermed en passus fra beretningen fra
sidste års generalforsamling:
Vi fik først på året 2019, en henvendelse fra Djeld Vandværk om midlertidig hjælp til
levering af vand. Dette har vi naturligvis efterkommet, og etablerede en
nødforsyning, over måler, i trykstationen på Sevelskovbyvej. Denne nødforsyning
fungerede indtil bestyrelsen i Djeld, ved ekstraordinære generalforsamlinger,
besluttede at nedlægge vandværket pr 31/6 2019. Vi havde forinden afgivet vores
kollektive pris for enkeltvis tilslutning af 42 forbrugere. Pris 7.300,00 +moms pr
måler. Vi brugte i al enkelthed modellen fra Sevel Skovby vandværk, nemlig at vi
overtog et fuldt funktionsdygtigt og dokumenteret ledningsnet, og det så kun var
part i produktionsanlægget der skulle betales. Derfor var alle forbrugere i Djeld klar
på Sevel Vand med en ny måler den 1/7 2019. Vi, her fra bestyrelsens side, kan kun
konstatere at hele processen har kørt fuldstændigt smertefrit. Og vi håber at man i
Djeld er af samme opfattelse. Hermed stort velkommen til Djeld.

Vi havde i den forbindelse håbet at se mange djeldboere til generalforsamling. Dette
må så vente til bedre tider.

Tilbage til årets beretning.
Vi har, af forskellige årsager, igen været nødsaget til at skifte regnskabsfører. Nu er
vi i gode hænder hos Vandværkernes Regnskabskontor v/ Joan Lindbjerg Hansen,
med kontor i Oddense, og også med tilknytning til Elbek & Vejrup, hvis
regnskabssystem vi er på. Joan vil senere præsentere sig selv, og fremlægge
regnskabet.
Vi fik i november et lille gib. Der blev ringet fra laboratoriet, at der var fundet nogle
få coliforme bakterier i vandprøver taget ude på ledningsnettet. Vi følte os nødsaget
til både at spænde livremmen og tage seler på, og få taget prøver af alle boringer og
afgang værk. Der var heldigvis intet at bemærke.
Der er i året ingen tilgang af nye forbrugere, men 2 forbrugere er blevet frakoblet.
Det er Nautrupvej 11, som er ubeboet gennem mange år og Svendshøjvej 2, som er
fjernet fra landkortet. (I parentes bemærket er tennisbanen på Halalle her i maj
2021 også frakoblet).
Som det ses senere i regnskabet, har der været en del udgifter.
Et stykke af ledningen på Bjergbyvej er, af hensyn til nødforsyningen mellem Herrup
og Sevel, blevet udskiftet fra 75 til 110 mm rør. Denne sammenkoblingsmulighed
har begge værker efterhånden haft meget gavn og glæde af, senest da Herrup
renoverede hele værket og havde det lukket i flere uger. Det er en kæmpe fordel at
kunne forsyne bagfra, så vi kan nøjes med at lukke en kort afgrænset område ved
reparationer o.l. Dette nødvendiggør så efterfølgende at der monteres et par ekstra
hovedstophaner så der kan lukkes bagud, mod Sevel
Vi har renoveret den sidste trykstation på Hvejnkærvej, så denne nu også er helt
opdateret med ny pumpe, automatik og overvågning.
Affugteren, som holder rør og beholdere i vandværksbygningen tørre, især i
sommerhalvåret, opgav tjenesten efter mere end 20 år og måtte udskiftes.
Rørsprængninger har der ikke været i året. Der er skiftet et par stophaner.

Så til statestikken:
Der er indvundet 149.265 m3 på 3 boringer.
Brugt 3.675 m3 til filterskylning i 2 sæt filtre.
Solgt 1800 m3 til Herrup (anslået).
Solgt til 410 forbrugere: 138.570 m3.
Differencen på 5.220 m3 er tab i ledningsnet og målerdifferencer og udgør 3,49 % af
indvundet mængde. Et rimeligt lavt tab som det bliver svært at nedbringe
yderligere.
Med i de solgte m3, er der knap 2000 m3 som er eftergivet i 2 forbrugeres
vandspild, som følge af rørskader. Vi vil, i den forbindelse, hermed opfordre alle til
at holde øje med vandforbruget. Det er nogle trælse sager som opstår efter den
slags uheld, og med en masse papirarbejde. Vi skal jo dokumentere over for SKAT at
det er rørbrud, og for Vestforsyning at det er vand som ikke er gået i afløb. Samtidig
er det jo penge lige ned i jorden. Så, kære andelshavere – hold øje med jeres
vandmåler så vi ikke får sådanne trælse overraskelser ved årsaflæsningen . Sidder
måleren et utilgængeligt sted, kan vi levere jer et smart fjernaflæsningspanel som
placeres et passende sted. Det koster 1000 kr. ren netto.

Dette var formandens beretning.

