Dronningborg den 2. marts 2015
Formandens beretning
Jeg vil byde jer alle sammen velkommen og igen i år bruge min beretning til at
fortælle om, hvad der er sket på værket i 2014.
Vi har i 2014 solgt 195.200 m3 vand til forbrugerne i værkets forsyningsområde med
et historisk lavt vandspild på beskedne 1,49%. Dette er, så vidt vi har kunnet grave
frem, det laveste vandspild i værkets næsten 108 årige historie. Et vandspild på 0%
vil nok være ønsketænkning, men vi glæder os i bestyrelsen rigtig meget over det
lave spild og ser det som et resultat af en rigtig strategi med løbende renovering og
modernisering af såvel værket som forsyningsnettet.
Bestyrelsen arbejder fortsat med en langsigtet investeringsplan, der indeholder
både nyinvesteringer og større renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Vi har i
overensstemmelse med denne plan i 2014 færdiggjort renovering af Gavnøvej og
Lidsøvej med nye forsyningsledninger.
For at sikre korrekt og tilfredsstillende vandtryk i hele forsyningsområdet benytter vi
4 trykforøgerstationer. Én i Tjærbyvangområdet, to i Rismøllegade-kvarteret og én
på Dronningborg Boulevard. På hver af disse har vi nu installeret udstyr, der gør det
muligt at overvåge driften af disse fra det centrale overvågningsanlæg, som vi
benytter på selve vandværket. Dette betyder, at vi langt hurtigere kan reagere på
uregelmæssig drift, usædvanligt vandforbrug og eventuelle brud på
forsyningsledninger. Dette er en stor hjælp i det daglige arbejde.
Værket har siden slutningen af 1960’erne haft 4 boringer på Østre Boulevard. Herfra
har vi hentet det vand, der efter vandbehandling er sendt ud i forsyningsnettet til
forbrugerne. Vi har desværre oplevet i 2014, at én af disse boringer med en dybde
på ca. 65 meter er faldet sammen, således at vi ikke længere kan hente vand op fra
denne. Heldigvis havde vi fortsat 3 andre boringer, så forbrugerne oplevede ikke
uregelmæssig forsyning. Af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed besluttede
bestyrelsen at sikre de 3 tilbageværende boringer med en såkaldt foring, der
betyder, at de foreløbigt – ifølge brøndboreren – ikke vil kunne falde sammen. Det
var bestemt ikke en planlagt opgave, der desværre har påført os en ekstraordinær
omkostning på omkring 425.000 kr. Dette vil selvfølgelig kunne ses som røde tal i

det regnskab, som Preben Johannesen efterfølgende fremlægger. Heldigvis er vi
fortsat økonomisk godt polstret, også til at kunne håndtere ekstraordinære
situationer, som den omtalte.
Igen i 2014 har Eurofins foretaget adskillige vandanalyser, både hos forbrugere i
vores forsyningsområde og på værket. Der har ikke været konstateret
nævneværdige afvigelser fra de grænseværdier, som myndighederne har fastsat. Vi
glæder os i bestyrelsen over, at vi råder over og kan levere drikkevand af høj
kvalitet.
I forbindelse med manglende synlige stophaner overalt i forsyningsområdet har vi
fortsat arbejdet med at lokalisere disse og foretage præcis GPS-indmåling af
stophanerne. Vores ”Sherlock Holmes” på opgaven Gunnar Knudsen fortæller, at vi
fortsat mangler at lokalisere ca. 150 stophaner. Vi forventer at afslutte dette arbejde
i 2015, så vi helt præcist ved, hvor alle stophaner er placeret. Som nævnt sidste år vil
det være en rigtig stor hjælp for os i tilfælde af ledningsbrud, hvis alle forbrugere
drager omsorg for, at stophanen hos den enkelte holdes synlig. Sørg derfor ved
udskiftning af belægning, nyanlæg af have, indkørsel mv. for at holde stophanen
synlig. Vi gør igen opmærksom på, at omkostninger til lokalisering af stophane
faktisk påhviler forbrugeren.
Uagtet at vi i 2014 har haft et historisk lavt vandspild, har vi dog haft omkostninger
til nogle få ledningsbrud i forsyningsnettet i årets løb. Vi opfordrer alle til at
kontakte os, hvis man ser vand pible op af jorden. Der kan være tale om et
ledningsbrud. Jo hurtigere vi får det lukket, jo bedre.
Dronningborg Vandværk har ligesom øvrige vandværker udarbejdet en såkaldt
beredskabsplan, der beskriver beredskab, procedurer og praktik i tilfælde af
ekstraordinære situationer som eksempelvis strømsvigt, forurening mv.
Beredskabsplanen opdateres hvert år og er tilgængelig på værkets hjemmeside:
www.dronningborg-vand.dk.
Til sidst vil jeg gerne rette en tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde i
det forgangne år. Også en varm tak for godt og professionelt samarbejde skal der
lyde til værkets håndværkere og samarbejdspartnere.

Og til alle jer, der er kommet her i aften for at deltage i generalforsamling. Tak fordi I
viser interesse for vores vandværk og for jeres fremmøde.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning.

Niels Jørn Madsen.

