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Beretning for 2019

Der er i 2019 leveret 40.646 m3 ud i vores ledningsnet mod 42.750 m3 i 2018 så det
er ikke meget der er brugt ekstra i den tørre sommer, solgt til forbrugerne gennem
deres målere 38.777 m3, vi har selv leveret 32.926 m3 og modtaget 7.720 m3 fra
Hammer bakker vandværk, tabet er således 1.869 m3 det svarer til ca. 4,60 %. Tabet
er 1,40 % højere end sidste år, det kan måske skyldes at vi har skiftet målere og
derved fået en rigtig aflæsning af alle målere,
Efter de 2 sidste år hvor vi havde muligheden for at bruge vores hjemmeside til
indberetning af aflæsningen og det ikke gik så godt, nogle kom slet ikke ind på vores
hjemmeside andre endte hos Gammel Sulsted vandværk. Hvor Lars i januar sendte en
mail til os, at nu havde vi et år til at finde en løsning, da han ikke ville sende flere
aflæsninger til os. Det har han holdt, da der heller ikke kommer flytteopgørelser fra
ham hvis de er sendt forkert, det har vi opdaget ved at et hus er solgt og vi derefter
har rykket mægleren for en flytteopgørelse.
Vores målerne blev udskiftet fra den 14/8 til den 31/11, målerne kostede 363.473 kr.
og udskiftningen 140.607 kr. i alt ca. 500.000 kr. Vi hørte at Ajstrup vandværk også
ville udskifte deres målere, derfor tilbød vi dem at vi kunne købe deres målere
sammen os, derved kom vi over 500 stk. og vi sparede ca. en tier pr. måler og de
sparede en del mere, vi aftalte at vi ville aflæse deres målere indtil videre. Vi kan nu
aflæse alle vores målere på ca. 2 timer og aflæsningerne kan føres direkte ind i
årsafgørelsen, uden de skal skrives ind, det skulle alle aflæsningskortene.
Jørgen Bertelsen har haft et stort arbejde, først med at lære vores regnskabsføring at
kende. Derefter udskiftning af alle målere samt det program der fulgte med skulle du
også sættes ind i, men jeg tror at han synes at det er interessant. Du skal i hvert fald
have en stor tak for dit arbejde.
Vandprøver der er taget i 2019 har alle overholdt kravene til drikvand.
Vi har i år fået 1 nye forbrugere vi har nu 421.
Der er ikke sket noget med forsyning af de forbrugere på det yderste af Elkærvej.
I driften af Hammer bakker vandværk har der ikke været de store ting. Det kører som
det skal. Vi har forsøgt at hæve vores indvindingstilladelse, men det er en kamp som
vi stadig kæmper med, vi har tilladelse til at indvinde 50.000 m3 og ønsker at få ca.
150.00 så vi kan forsyne Vestbjerg hvis der skulle se noget med deres vandværk.
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Vi regner med at reparerer råvandstank i år, og få nyt tag på vandværket, det kom vi
ikke helt i mål med sidste år, men vi regner med at få tilbud hjem før ferien og sætte
arbejdet i gang efter ferien, jeg tror vi har fundet en løsning hvor vi beholder tanken
som den er, og kommer et låg på tanken af plast som er godkendt til fødevare, det
arbejde tager Anders sig af.
Vi har haft møde med Ajstrup vandværk da de ønsker at blive lagt sammen med et
andet vandværk, de har valget mellem os eller Grindsted vandværk, da de som sagt
skiftede målere, købte vi dem sammen, og vi aflæser dem indtil de finder en løsning.
Bestyrelsen valgte at foreslå os, og vi skal vi have lagt 450 m. vandledning fra
Stokbrovej og til deres forsyningsledning, derved får vi en ekstra
forsyningssikkerhed, da vi også kan få vand fra Hammer bakker vandværk via
Grindsteds vandledninger.
Ajstrup østre vandværk har også lagde vægt på forsyningssikkerheden hvis vi kan
finde en løsning om at gå sammen,
Den kampene vi havde om giftfri haver vi havde sidste år kommer igen på en eller
anden måde i år. Jeg håber at den har givet noget til eftertanke, da det er vigtigt at
passe på vores grundvand. Jeg ved også at i der bor inden for 200 m. af vores
boringer har fået et brev, om at i vist nok ikke må bruge sprøjtevæske, jeg håber at i
vil passe på vores grundvand. Jeg har også hørt at myndighederne arbejder på helt at
forbyde brugen af pisticider, men det bliver meget svært at kontrollerer.

