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Formandens beretning for året 2020.
2020 blev et anderledes år grundet Corona. Igen blev generalforsamlingen udsat i
forhold til vedtægterne og der blev holdt færre bestyrelses møder fysisk.
Vi har haft en god og tilfredsstillende vandkvalitet og har det stadigt. Den daglige
drift kører fint.
I året blev der udpumpet 102.260 m3 vand og vi har fået afregning for 89.211 m3, så
der har igen været et for højt vandspild. I øjeblikket er vort natforbrug stort set 0. Vi
har besluttet at foretage aflæsninger pr. 1.7.2021 og sammenholde udpumpet
mængde med solgt mængde.
I årets løb har vi haft nogle brud og utætte stophaner.
Havevanding med slange og spreder er ikke tilladt. Ved opfyldning af større have
bassiner, skal det aftales/godkendes af vandværket.
Hårdheden i vort vand er et problem, som vi fortsat har fokus på. Vi har tidligere
nævnt PAS metoden, som vi har store forventninger og tillid til. Men indtil videre
kører det stadigt på forsøgsbasis, så vi afventer de første etableringer og resultater.
Via vandrådet har vi og mange vandværker i området indgået en fælles købsaftale
på bl.a. El, termografering, slamtømning og vandanalyser. Det giver os alle en
økonomisk fordel.
Der er i øjeblikket møder og drøftelser i gang om boringsnære beskyttelses områder,
kaldet BNBO. Det er primært boringer på landbrugs arealer med drift og sprøjtning.
Det vil komme til at koste at købe eller undgå drift i en radius omkring en boring.
Om der bliver udgiftsposter for det enkelte vandværk eller fællesudgifter er endnu
ikke klarlagt.
Vi afventer besked fra brandvæsenet om brandhanerne i vort område ønskes
bevaret eller kan nedlægges. De bliver ikke brugt eller vedligeholdt, hvilket kan
medføre en forureningsrisiko.
Vandværket har fået ny adresse – Søndergårds Banke 24 via grusvejen for enden af
Søndergårds Banke. Der er opsat skilt for enden af vejen.

På sidste generalforsamling var der et forslag om at overgår til AMBA med
begrænset ansvar for den enkelte andelshaver. Det er vendt med Danske
Vandværker, som ikke mener det er nødvendigt. Ingen enkelte vil blive afkrævet et
større beløb. Ved ekstra behov for likviditet vil alle blive afkrævet mere i driftsbidrag
og forbrugsbidrag.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen, vore VVS smede og Hjorthøj Vandværk for et
godt samarbejde i årets løb.
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