Formandens Beretning 2005

Året 2005 er på vandværket gået godt uden de helt store overraskelser og sprængninger.
Vi har i årets løb oppumpet 232.466 m3. vand og solgt 194.275 m³. Det giver et spild på 38.101
m³. eller16,4 %.
Det er for meget eftersom vi højst må have 10 %, hvorfor vi kommer til betale en ekstra
vandskat af det.
Vi har ledt efter fejlen i lang tid uden at finde den.
Vi er klar over at de mange byggerier der er i gang bruger meget vand, og måske for meget, da
vi ikke har målere på til byggevand.
Vi har i bestyrelsen drøftet om vi kunne sætte målere op til byggevand?
Det kan vi ikke i henhold til det officielle Takstregulativ, gældende for alle vandværker i Randers
Kommune. Der er i tilslutningsafgiften indregnet et beløb til dækning af byggevand.
Problemet er bare at det er vandværket der kommer til at betale vandskat af det, når vi
overstiger en spild på 10%.
For at finde utætheden søgte vi hjælp hos et firma som er specialist i at finde utætheder i
vandrør.
De fandt en sprængning på Udbyhøjvej, udfor Østre Boulevard, hvor et 4” støbejernrør ligger på
tværs af vejen. Går under et stort kloakrør, som desværre trykkede på vandrøret, hvorved det
knækkede. Der løb meget vand ud, lige ind i kloakken, og derved kom vandet ikke op til
overfladen og blev synlig.
Omkostningerne med denne lækage er sket i februar 2006 og er derfor ikke med i regnskabet for
2005.
Vore vandprøver er som tidligere år meget fine og uden anmærkninger. Vi har som sidste år lavet
nogle kopier af de sidste vandprøver og lagt frem til fri afbenyttelse, i øvrigt kan de også ses på
vores hjemmeside: www.dronningborg-vand.dk
Der tages 4 vandprøver om året af et neutralt firma (eurofins), som tager prøverne uanmeldt og
efter eget valg på vandværket eller hos forskellige forbrugere, og der tages 1 prøve på skift om
året af vore 4 boringer for at undersøge grundvandet for eventuelle pesticider, men der er indtil
nu intet fundet.
Vi har med mellemrum haft klager over der er grus i vandet som sætter sig i filtrene i brusere og
haner.
Vi har i den anledning haft et firma til at rense og desinficere vor rentvandstank og vores vvsinstallatør har gennemskyllet vandrørene.
Vi håber det har hjulpet. Vi har efter den tid ikke hørt så meget, men vi har hørt om kalk der
sætter sig i filtrene. Det kan vi ikke gøre noget ved, da det oftest skyldes vandvarmerne der er
skruet for højt op i temperatur og dermed aflejrer kalk. Ved vand over 55 grader binder kalken i
vandet til fin grus og det sætter sig i filtrene.
Vi færdige med renoveringen af ledningsnettet i Rismøllegade. Fortsætter med Søborgvej og
Frisenborgvej, og hvis tid og penge slår til , så Kronborgvej og Emdrupborgvej, men det bliver
nok først i 2007.
Vi har i år desværre mistet en stor forbruger, AGCO, som jo brugte ret så meget vand. Det meste
af fabrikken er lukket ned.
Til gengæld har vi fået mange nye forbrugere i Perledalen m.fl. men alle er ikke flyttet ind endnu
- og køber dermed ikke vand efter måler. Måleren bliver jo som før omtalt først sat op ved

indflytning.
Det er mig en glæde at kunne fortælle, at det nu er sikker at vi kommer til at levere vand til den
ny udstykning, Tjærbyvang (Erik Bo Andersen) ved Tjærbyvej.
Det har været en lidt hård nød at knække, idet Energi Randers også gerne ville levere vand til
udstykningen.
Vi var indkaldt til møde sammen ved Randers Kommune, hvor vi blev bedt om at motivere
hvorfor det netop skulle være os der skulle levere vand til udstykningen. Det gjorde vi så.
Derefter gik sagen til byrådsmøde den 6. marts 2006. Der trak vi det længste strå og fik
leverancen, idet det blev vedtaget med 19 stemmer mod 6.
Jeg ved godt at det jeg har fortalt her omkring Tjærbyvang vedrører 2006, men jeg syntes at
generalforsamlingen skal vide det nu, da vi skal i gang her i 2006.
Jeg vil gerne takke Erik Bo Andersen for den støtte han gav os i kommunen.
Til slut vil jeg takke vores revisor Erik Møller for god ledelse af generalforsamlingen.
Tak til vore entreprenører og håndværkere for et godt og hurtig arbejde.
Også tak til vore generalforsamlings valgte revisorer.
Og sidst men ikke mindst tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbne
år.
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