Dronningborg den 11. marts 2019

Bestyrelsens beretning
Traditionen tro vil jeg bruge bestyrelsens beretning til at fortælle om, hvad der er
sket på vores vandværk i det forgangne år.
Vi har i 2018 solgt godt 198.000 m3 vand til de ca. 1.360 forbrugere i værkets
forsyningsområde med et beskedent vandspild på 2,95%. Vi glæder os selvfølgelig
over det lave vandspild, som vi ser som et resultat af vores bestræbelser på løbende
at modernisere både vandværket og hele forsyningsnettet.
Den solgte vandmængde i 2018 er lidt højere end 2017, hvilket nok skyldes den
lange, varme sommer. Der er i 2018 tilkoblet 32 nye forbrugere på forsyningsnettet.
Værket har gennem hele 2018 regelmæssigt fået foretaget de obligatoriske
vandprøver, som myndighederne foreskriver, herunder også ekstra vandprøver for
test for 400 kendte og skadelige pesticider. Alle prøver, der udtages og analyseres af
det anerkendte analysefirma Eurofins, har vist, at drikkevandets kvalitet overholder
alle de fastsatte grænseværdier og at der ikke findes pesticider i vores drikkevand.
Så atter i år kan vi glæde os over at kunne levere drikkevand i meget god kvalitet.
Alle forsyningsvirksomheder skal have beredskabsplaner, der fortæller, hvad der
skal ske ved eksempel længere driftsstop, strømsvigt, forurening mv. Dronningborg
Vandværk har naturligvis udarbejdet denne beredskabsplan og drager omsorg for
årlig opdatering og ajourføring. Beredskabsplanen er frit tilgængelig og kan læses på
værkets hjemmeside.
Uagtet at vi løbende udskifter og moderniserer ledningsnettet, slipper vi ikke helt
for omkostninger til rørsprængninger. Heldigvis har vi i 2018 kun oplevet mindre
rørsprængninger. Med det konstante fokus på modernisering af forsyningsnettet
håber jeg en dag, at vi på en generalforsamling kan fortælle, at vi ikke har oplevet
rørsprængninger.
Omkring ledningsnettet kan jeg også fortælle, at vi i 2018 har renoveret
ledningsnettet på Demstrupvej med udskiftning af de gamle rør. Der blev samtidig
etableret en ringforbindelse mellem Torupdalsvej via Bidstrupvej og
Sødringsholmsvej til Demstrupvej.

Værket på Østre Boulevard har jo mange år på bagen, så vi er godt i gang med et
større renoverings- moderniseringsarbejde ude og inde. Alle arbejder vil blive
afsluttet i 2019, hvor der etableres en ekstra rentvandstank, som forventes færdig i
maj måned.
På tidligere generalforsamlinger har vi nævnt, at det vil være en rigtig stor hjælp for
os i tilfælde af ledningsbrud, hvis alle forbrugere drager omsorg for, at stophanen
hos den enkelte forbruger holdes synlig og tilgængelig. Jeg vil gerne gentage dette
budskab i år med opfordring til at holde stophanen synlig ved udskiftning af
belægning, ny-anlæg af have, indkørsel mv. Gunnar Knudsen har i 2018 fortsat sit
arbejde med at lokalisere de manglende synlige stophaner i forsyningsområdet, så vi
kan foretage præcis GPS-indmåling af alle stophaner. Vi mangler fortsat at lokalisere
en del stophaner i forsyningsområdet. Vi gør endnu en gang opmærksom på, at
omkostninger til lokalisering af stophane påhviler forbrugeren.
Til sidst vil bestyrelsen gerne rette en stor tak for godt og professionelt samarbejde
til værkets håndværkere og samarbejdspartnere.
Og til alle jer, der er kommet her i aften for at deltage i generalforsamlingen. Tak
fordi I viser interesse for vores vandværk og for jeres fremmøde.
Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.
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