Formandens beretning året 2016
Af/tilgang medlemmer, ingen ændringer.
Bestyrelsens arbejde:
 Bestyrelsen startede indeværende periode, med 2 nye medlemmer og udskiftning af
formand og kasserer, Dette har betydet en øget arbejdsbyrde, dels fordi at ingen rigtig
havde erfaring og viden omkring det at drive et vandværk. Det har derfor kostet megen
tid både til samarbejdspartnere og internt til at løse og forstå de udfordringer som
kom, jeg syntes at alle har gjort et godt arbejde og at vi er kommet rigtig langt med at
indhente manglende viden og forståelse.
Antal Best. Møder
 I perioden fra sidste generalforsamling og til denne, er der afholdt 8 bestyrelses
møder, hvor alle medlemmer var fremmødt.
Kurser
 Hygiejne kursus, formand og næstformand har deltaget i et 2 dages kursus.
 Informationsmøde i sammenlægning af vandværker, kassereren har deltaget.
 Informationsmøde i årsregnskab, formanden og kassereren har deltaget.
Møder Kalundborg Forsyning
 Planer for overtagelse, Vi været til møde hos KF 2 gange for at drøfte en mulig
overtagelse, dette resulterede i at vi fik fremsendt et skema med 44 spørgsmål, som
skulle besvaret og dokumenteres.
 Aftale om nødforsyning, vores nødforsyning til Saltbækvænge er blevet overset i
forbindelse med overtagelsen, Saltbækvænge Vandværk er blevet nedlagt og
vandforsyningen ovetaget af Kalundborg Forsyning, Det betyder at vores
nødforbindelse pt. er med opløst selskab. Vi har forhandlet med KF men har ikke
endnu fået bekræftet at de vil overtage aftalen.
Møder Vollerup Strand
 Som formand har jeg haft flere samtaler med Vollerups formand, dette var positive
menings udvekslinger og resulterede i et møde hvor hele bestyrelsen deltog, her
besigtigede vi Vollerup vandværk og spurgte indtil deltaljer omkring
forsyningssikkerheden og hvorledes at et sammenlægning kunne finde sted.
Møder Hjortshøj
 Der har været et møde omkring samarbejdet og hvorledes det forløb, begge parter er
tilfredse med samarbejdet.
 Der er udarbejdet en Beredskabsplan for Hvide Klints Vandværk. Planen er tilgængelig
på vandværkets hjemmeside.
Udpumpet vandmængde 7.600 m3
Indvindingsret = 8.000 m3
Afregnet forbrugere 4.400 m3
Spild ca. 40%
Landsgennemsnit 8%

Ledningsnettets tilstand
 Antal brud, vi har haft 11 brud i 2016, og i den forbindelse også skiftet hovedventilen
uden for vandværket. Vi gør opmærksom på at der i den forbindelse altid vil være
gravearbejde også inde på forbrugerens grund, vi forsøger altid at gøre dette så
nænsomt som muligt således at der sker mindst mulig skade på beplantningen.
 Digital registrering, forbindelse med en sammenlægning, overdragelse vil det være et
krav at ledningsnettet er lagt på digitale kort, det er også en fordel for os selv når der
skal graves i området. I dag er det næsten nødvendigt at en fra bestyrelsen møder op
når der sker fremmed gravearbejde i området, fx ved byggeri eller drænarbejde.
Vandværket
 En rentvandspumpe er blevet repareret.
 De sidste målere er udskiftet
 Vi får i år installeret en Råvandsmåler, da vi også skal indberette den oppumpede
mængde.
Kommunens tilsyn
 Vores indvindingstilladelse er udløbet i 2013, det betyder at vi skal have den fornyet,
udskudte krav fra kommunen vil i den forbindelse blive fremsat.
Vedligeholdelse
Vandkvalitet Vandprøver Eurofins
 Seneste prøve viser pæne tal, på nær Nitrit indholdet som er målt 0.03 (max. Værdi
0.01) Det mener vi at kunne løse med en ekstra rensning af iltningsbakken, NVOC er
målt til 4,9 (max. værdi 4,0) dette er et problem vi har haft i flere år og som vi ikke kan
gøre noget ved.
Anlægsarbejder
Takstblad 2017 blev godkendt af kommunen den 20. dec. 2016, efter lidt tovtrækkeri omkring
regnskabet for 2015 som ikke er ført efter gældende krav i regnskabslovgivningen.
Takstblad 2018 skal indsendes og godkendes i efteråret.
Fremtid
 Vi har indkøbt et ledelsessystem, Tethys, som gør at jeg somformand kan følge de
opgaver som smedene udfører.
 Vi skal have digitaliseret Ledningsnettet.
 Ved næste målerudskiftning skal det være med mulighed for at kunne fjernaflæse, da
dette vil være et krav fra en kommende samarbejdspartner.
 Vi får opsat en måler på råvandspumpen, det er et krav fra kommunen, vi skal
fremover rapportere på oppumpet råvand og udpumpet mængde.
Tak til bestyrelsen, smedene og til de forbrugere som har måttet tåle de afbrydelser der har
været.
Tak også til Ib med arbejdet på vores gamle hjemmeside.

