Formandens Beretning 2006

Vi har i året 2006 oppumpet 233.462 m³. vand og solgt 194.423 m³. Det giver et spild på 15 %,
som er for stort et spild, men noget af det kommer fra den store sprængning vi sluttede med
sidste år, og som jeg fortalte om i sidste årsberetning.
Vore vandprøver er som tidligere år meget fine uden negative bemærkninger. Vi har lagt nogle
kopier frem til fri afbenyttelse. Hvis nogen har lyst er i velkommen til at tage et eksemplar med
hjem, de kan også ses på vores hjemmeside der har web-adressen: www.dronningborg-vand.dk
Vi har i årets løb haft nogle klager over grus i vandet og det såkaldte grus viser sig at være kalk,
det fremkommer ved de nye slags pladevandvamere, der er ganske små.
De består af nogle plader der varmes op og igen afkøles når der bruges varmt vand, og koldt
vand strømmer ind.
Det kalk som er i vandet, og helst skal være der, sætter sig på de varme plader. Når de varmes
op til over 54 grader springer kalken af, og det kan godt ligne det grus der sætter sig i diverse
filtre.
Det bedste middel imod det er en gennemstrømningsvandvarmer hvor vandet varmes langsom op
medens det står i beholderen. Det giver ingen kalk medens det står i beholderen og varmes
langsom op.
Jeg har selv en sådan 200 l vandvarmer jeg nu har brugt i 16 år, og medens vi boede på
Udbyhøjvej brugte vi en sådan i 40 år uden problemer med kalk.
Jeg har også spurgt et vandrensningsfirma ”Silhorko” i Stilling om vi kunne sætte en stor
kalkspaltningsmagnet på ved vandværket, men det vilde være ulovligt at gøre.
Men hvis private vilde gøre det hos dem selv kunne de gøre det, men Silhorko troede ikke på at
det hjælper på kalken.
Det går godt med den store udstykning som EBA Invest er i gang med nord for Tjærbyvej. Mange
byggerier bliver der nu bygget på og nogle er flyttet ind. Det bliver en stor udvidelse af antal
forbrugere, ca. 88 stk og mere er under planlægning.
Jeg blev forleden dag ringet op af en arkitekt fra Randers Kommune, Hanne Jørvang, som spurgte
om vi kunne levere vand til en ny udstykning nord for den udstykning vi er i gang med for EBA
Invest.
Der vil blive omkring 150 grunde, og senere ville der komme lige så mange til. Det sagde jeg ja
til, og hun ville så skrive os på projektet.
Hvis det bliver aktuelt bliver vi måske nødt til en større udvidelse af vandværket og ledningsnet.
Det må der ses på til den tid, men det er godt at være forberedt.
Vores VVS installatør har været ude at måle vandtrykket forskellige steder i forsyningsområdet.
Hvis det viser for lav tryk vil vandværket selvfølgelig sætte en trykforøger op.
Til slut vil jeg som vanlig sige tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Tak til vore håndværkere og entreprenører for en godt og hurtig hjælp når vi kalder.
Også tak til vore generalforsamlingsvalgte revisorer.
Og ikke mindst tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samar-bejde i det forløbne år.
Jeg vil også sige tak til generalforsamlingen fordi I er mødt så talrig op.

