Formandens Beretning 2007

Vi har i året 2007 oppumpet 215.785 m³. vand og solgt 198.403 m³.
Det giver et spild på 8,9 %, det er mindre spild end sidste års spild på 15%.
Men alligevel et stort spild, som skyldes det store antal byggerier, der er i gang både nord for
Tjærbyvej, Tjærbyvang etape I, hvor der er bygget/skal bygges 87 parcelhuse, og på
Danargrunden, hvor der bliver 44 lejligheder. Begge steder bruges der byggevand, som ikke
afregnes over måler, men er indbefattet i Tilslutningsafgiften.
Vi har også af Randers Kommune fået tildelt at levere vand til en ny udstykning, Tjærbyvang
etape II, som ligger i direkte tilknytning nord for Tjærbyvang I. Denne udstykning bliver på 149
grunde. Randers Kommune påbegynder gravearbejdet med anlæg af veje og ledninger (El, Vand,
Varme, Tele- og Teledata etc.) Arbejdet på begyndes , efter planen i 2.kvartal 2008, og det er
hensigten at salg af de udstykkede grunde påbegyndes henover sommer/efteråret 2009.
Endvidere har Randers Kommune planer om Tjærbyvang etape III, som er det resterende område
mod nord op til Udbyhøjvej og vestover mod Turkisdalen.
Vi planlægger at lave en ringforbindelse fra Tjærbyvang etape I op over etape II og III og frem til
vor ledning på Torupdalvej.
Vi må forvente et stort arbejde for bestyrelsen de kommende år.
Vort løbende vedligeholdelsesprogram fortsætter. Vi har i 2007 lagt nye rør og nye stophaner på
hele Rosenholmvej.
Vi fortsætter i 2008 med sidevejene hvor der lægges nye rør og stophaner på Emdrupborgvej og
Kronborgvej samt stien fra Kronborgvej ned til Frisenborgvej.
I 2009 planlægger vi de sidste 2 sideveje, Frisenborgvej og Søborgvej.
Vi har dermed renoveret hele Rismøllekvarteret.
Vore vandprøver, som udtages af eurofins, er som tidligere år meget fine og uden bemærkninger.
eurofins er et af Erhvervsfremmestyrelsen godkendt laboratorium som dukker op uanmeldt hen
over året. Foretager prøver henholdsvis direkte i vore boringer, i rørene i selve vandværket inden
det løber ud i vor ledningsnet. Ude på ledningsnettet og helt ud i den private husholdning.
Vi har, som nævnt, den glæde at have en megen høj vandkvalitet.
En ting vi også får bekræftet af en anden instans, nemlig vandrensningsfirmaet Silhorko som,
uafhængig af eurofins, har bedømt vort vand som absolut det fineste vand, og helt uden behov
for nogen form for yderligere filter-rensning.
Vi har af og til nogle klager fra vore forbrugere over ”sand” i vandet, men vi tror stadigvæk på det
skyldes de små pladevandsvandvarmere der laver de såkaldte grus i vandet, fordi temperaturen
bliver skruet for højt op i varmegrader, måske for at de skal give lidt mere varmt vand hvis flere
skal i bad samtidigt.
Vore pumper på vandværket har en del år på bagen, og har kørt i over 10 år, så vi har kontakt
med Grundfoss. Vi kan ikke få reservedele mere og nye pumper bruger mindre strøm, så vi
kigger på en udskiftning.
Vi har i 2007 installeret et adgangs-/tyverialarm som sikring for eventuelle uvedkommende
”gæster”. Alarm til 4GS. Der var et kedeligt eksempel i 2006, et vandværk ved Køge, hvor der
blev smidt nogle ”stoffer” ned i de udvendige vanddæksler på vandværket.
Den kommende bestyrelse får mange opgaver at tage stilling til i det kommende år.
Nu vil jeg så hermed slutte mit sidste referat som medlem af bestyrelsen for Dronningborg
Vandværk gennem 35 år, deraf 22 år som formand.

Igen vil jeg sige tak til vore håndværkere og entreprenører for en god og hurtig hjælp når vi
kalder.
Tak til de generalforsamlingsvalgte revisorer.
Tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde gennem de forløbne år.
Tak til dirigenten for en altid god ledelse af generalforsamlingen
Jeg vil også sige tak til generalforsamlingen fordi I er mødt så talrig op og vist interesse for vores
arbejde i jeres vandværk.
Tak alle sammen!

