Formandens beretning året 2017
Af/tilgang medlemmer: ingen ændringer men vi forventer 3 stk. i 2018.
Bestyrelsens arbejde:
• Bestyrelsen startede indeværende periode med mange opgaver, en del af disse er
resultat af mange ændringer i lovgivning og bekendtgørelser, der omhandler
vandforsyning. Det har også betydet en stor arbejdsbyrde. Det har derfor kostet megen
tid at løse og forstå de udfordringer som kom. Jeg synes at alle har gjort et godt arbejde
og at vi er kommet rigtig langt med at komme ind i stoffet.
Nye stoffer - fx Chloriadon - hvad gør vi?
Lovgivning af Datasikkerhed: der er trådt en ny lovgivning i kraft i maj måned 2018,
det betyder at vi skal have lavet gensidige Databehandleraftaler med alle de
virksomheder, som vandværker benytter sig af. En sådan kontrakt fylder nemt 25 A4
ark. Det er næstformanden Tim, som har påtaget sig at være ansvarlig for dette
projekt.
Vandværket kan ikke længere være registreret som en andelsforening i
Selskabstyrelsen.
Antal Best. Møder
• I perioden fra sidste generalforsamling og til denne, er der afholdt 5 bestyrelses
møder, hvor alle medlemmer var fremmødt.
Kurser
• Kursus i vandværksdrift. Som formand har jeg deltaget i et 3 dages kursus.
Møder Vollerup Strand
• Vi har fået et rigtig godt tilbud fra dem, og bestyrelsen fremlægger derfor et forslag til
samarbejdet.
Møder Smedesamarbejdet
• Der har været et møde omkring samarbejdet og hvorledes det forløb, alle parter er
tilfredse med samarbejdet.
• Samarbejdet er udvidet med Ulstrup Vandværk

Ledningsnettets tilstand
• Antal brud: vi har haft 2 brud i 2017. 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: i 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. Vi
har derfor fået dette arbejde udført.
Vandværket
• Boringen er placeret inde i vandværket, det betyder at der ikke er mange muligheder
hvis den holder op med at fungere.
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Rentvandstanken er blevet inspiceret af et dykkerhold, standen er rigtig god og der
forventes ikke reparationer de næste 5 år.
Slamtank. Vi forventer at dette krav bortfalder, da vi har erfaret at det primært kræves
hvor skyllevandet udledes direkte i naturen.
Afbrydelser af vandforsyning: en enkelt gang på grund af udfald af HFI relæ under
tordenvejr, dette er nu blevet udskiftet. Overrevet vandrør da Hvide Klint lagde
drænrør langs et stykke af Klintevejen. En mindre afbrydelse på en sidevej til
Udmarken, da en forbruger klagede over en tilstoppet stikledning.
Filteret er i god stand og vil sikkert fungere fint i de næste år.
Iltningstårnet: lemmen er mør og utæt, der er bestilt en ny og den bliver skiftet
snarest. Iltningsbakken er blevet udskiftet, da den var gennemtæret, det resulterer i en
forbedret iltning af vandet.
Der er udarbejdet en opdateret Beredskabsplan for Hvide Klints Vandværk. Planen er
tilgængelig på vandværkets hjemmeside.
Der er udarbejdet en Kontrolprogram for Hvide Klints Vandværk. Planen er tilgængelig
på vandværkets hjemmeside.
Udpumpet vandmængde 6.051 mᵌ (7.600 mᵌ 2016)
Skønnet forbrug på vandværket: skyllevand osv. 360 mᵌ
Afregnet forbrugere 5.040 mᵌ (4.400 mᵌ 2016)
Spild i ledningsnettet ca. 12 % (40% i 2016)
Landsgennemsnit 8%

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. Vi har afleveret en
ansøgning i oktober, men ikke fået svar på hvornår den behandles.
Vandkvalitet Vandprøver Eurofins
• Seneste prøve viser pæne tal, på nær Nitrit indholdet som er målt 0.03 (max. Værdi
0.01), NVOC er målt til 4,8 (max. værdi 4,0) dette er problemer vi har haft i mange år
og som vi ikke kan gøre noget ved.
• Kimtal ved 22ᵒ 150 max. værdi 50, ved ny prøve 4 CFU/ml.
Fremtid
• Ved næste målerudskiftning skal det være med mulighed for at kunne fjernaflæse, da
dette vil være et krav fra en kommende samarbejdspartner. Ca. 2021
• Vi får udskiftet IT udstyret på vandværket, dette er forældet og softwaren kan ikke
længere opdateres, ligeledes får vi transientbeskyttet de elektriske komponenter,
således at vi er sikret mod kortslutningsskader.
• Omdannelse til A.M.B.A.
Hjemmesiden, vi forsøger at lægge alle informationer ud på dette medie.
Må vi opfordre til at I tilmelder jer SMS ordningen, så har vi lettere ved at informere, når der
sker nye tiltag eller afbrydelser i forsyningen.
I må også meget gerne tilmelde jeres e-mail på hjemmesiden, så kan vi tilsende materiale fx i
forbindelse med generalforsamlingen.
Samtidig en opfordring til at meddele ejerskifte til os, det kan også ske via hjemmesiden.
Tak til bestyrelsen, smedene og til de forbrugere som har måttet tåle de afbrydelser, der har
været.

