Formandens beretning året 2019
Af/tilgang medlemmer: ingen ændringer, Der blev ikke solgt eller bebygget på de tomme
grunde på Elletoften, og det forventes heller ikke at ske i 2020.
.
Bestyrelsens arbejde:
• Bestyrelsen startede i 2019 med mange opgaver. En af disse var at projektere og
anlægge vores ny forbindelse til landejendommene langs Svenstrupvej. Det er forløbet
som forventet, og den blev anlagt indenfor budgettet. Det betyder at vi ikke har en
gammel usikker ledning tværs over markerne fra Udmarken, vi skal så heller ikke
længere gennemskylle halvdelen af vores nødforbindelse, den er nu inkluderet i det
ledningsnet der hele tiden er forbrug på.
• Der er udarbejdet et Kontrolprogram/Beredskabsprogram, som dog hele tiden
opdateres efter kommunens krav.
Antal Møder
• I 2019 er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, Her var vi kun fuldtallige på første møde,
Resterende møde er afholdt med 4 deltagere.
• Derudover er der afholdt 1 generalforsamling, 2 møder i smedesamarbejdet, 2 møder i
Vandrådet, og deltagelse på Vandmesse i Roskilde.
Kurser
• Ingen kurser, men der vil være krav om deltagelse for nye bestyrelsesmedlemmer
Ledningsnettets tilstand/afbrydelser af vandforsyning
• Antal brud, vi har haft 2 brud i 2019. Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med
brud 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.
Brandhaner
• Vi har 3 brandhaner i området, disse er en potentiel forureningskilde, hvis de ikke
jævnligt gennemskylles. I givet fald står vandet og rådner. Når der lukkes for vandet i
ledningen, er der risiko for, at det forurenede vand kan løbe tilbage i hovedledningen.
Vi har henvendt os til kommunen, som er ansvarlig for dette. Her henviser man til
Vestsjællands Bredskab, som man har givet opgaven. Efter 3 henvendelser hertil har vi
stadig ikke fået noget svar på, om de bliver vedligeholdt eller skal nedlægges.
• Kalundborg Vandråd har arrangeret møde med Kommunen herom, men dette blev
aflyst pga. Corona.
Vandværket
• Vi Stadig kun ca. 150 forbrugere tilmeldt vores SMS-varsling. Vi vil opfordre til at alle
tilmelder sig.
• Afbrydelser af vandforsyning: en enkelt gang på grund af udskiftning af en ventil.
• Mindre lokale afbrydelser ved reparationer.
• Hegnet er blevet udskiftet.
• Udpumpet vandmængde 5.843mᵌ (6.330 mᵌ 2018)
• Forbrug på vandværket, skyllevand osv. 119 mᵌ
• Afregnet forbrugere 5.089 mᵌ (5.606 mᵌ 2018)
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Spild i ledningsnettet ca. 13 % (11% i 2018)
Landsgennemsnit 8%

Vandkvalitet Vandprøver Eurofins
• Vandprøverne er uforandret i forhold til tidligere, disse er altid tilgængelige på vores
hjemmeside.
Fremtid
• Ved næste målerudskiftning skal det være med mulighed for at kunne fjernaflæse, da
dette vil være et krav fra en kommende samarbejdspartner. Ca. 2022
• Vi renoverer stikledninger, der hvor der er stålrør, senere skal vi påregne at renovere
hovedledningen i etaper.
Hjemmesiden, vi forsøger at lægge alle informationer ud på dette medie.
Må vi endnu engang opfordre til at I tilmelder jer SMS-ordningen, så har vi lettere ved at
informere, når der sker nye tiltag eller afbrydelser i forsyningen.
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.
Fratrædelse af bestyrelsesmedlemmer
• Peter og Janne har valgt at fratræde. Resten af bestyrelsen takker for deres deltagelse.
• Bestyrelsen vil gerne opstille krav/ønsker til nye bestyrelsesmedlemmer.
o Vi mangler kompetencer for så vidt angår IT opgaver herunder administration
af hjemmeside.
o Kompetencer vedrørende Databeskyttelse og overholdelse af person data
lovgivning.

Noter Takstblad.
150 bruger mindre en
100
70

20mᵌ
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66% ( 2/3)bruger 20% af vandet, og bidrager derfor meget lidt til at vedligeholde og
investeringer, derfor er det nødvendigt at have en fast afgift på et højt niveau.
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