Beretrning for Mesing Vandværk 2019.

2019 blev året hvor vi som planlagt ffik udskiftet vandmålere ved
samtlige forbrugere, så vi nu har fjernraflæste målere overalt.
Det er gået nogenlunde som planlagt og de udfordringer der har valret
er blevet løst, med hjælp fra både bestyrelsen og igen har vi haft gavn af
Egons store lokalkendska b.

del stophaner var blevet dårlige med tiden og er blevet skiftet
samtidligt, lidt dyrere nu men helt sik,kert det rigtige iforhold til de
kommende års vedligehold.
En

Det er rart at vide at vi nu har det ny,este inden for målere og
forbrugerne samtidig slipper for at aflæse dem da det nu forgår ved at
Kaj eller en anden kører en tur rundt og fjernaflæsen målerne.

Vandforbruget i året er faldet cirka 2500 ffi3 , men de cirka 1700 kan
forklares med at målerne er blevet aflæst en månedfør vi plejer så det
reelle fald er omkring 800 m3.
Vi kan godt mærke når nogle af de store forbrugere holder eller drclsler
ned, de bruger en stor procentdel af det vand vi sender regning ud på.

Vi har besluttet at hærve prisen for at komme som ny forbruger også
kaldet tilslutningsafgiften med cirka 25% da vi kan se at den tidligere
pris ikke kunne dække omkostningerne til etablering af ny stiklednlng
målebnønd mm.
Vi har været r:imelig forskånet for brud og andre uhelld, hvilket betyder
meget for vores økonomi, men Kai kan lige sige lidt om driften i årets

løb.
ting der betyder en del for vores økonomi er intensiteten og
omfanget af vandprøver som vi oplever er starrkt stigende både på
grund af at man leder efter flere og flere forskellige stoffer og samtidig
En anden

skal prøverne tages ude ved forbrugerne hvilket også fordyrer
processen væsentligt.
Her kan det være en udfordring at vaere et lille vandværk da der ikke er
så mange m3 at dele omkostningen ud på.

Det er dog noget Vandsamarbejdet i Skanderborg er optaget af også så
der bliver presset på I'or at den post lkke bare bliver ved med at volcse.

Vandsamarbejdet er i 2019 blevet mere formalisere't og der er vedtaget
nye vedtægter som stort set alle vandværker i komrnunen har tilsluttet
sig.

vil det være i dlet regi at der skal opkræves penge til at dække
erstatning til de lodsejere der bliver ramt af kommunens indsatsplaner
og de nye BNBO områder men det er endnu noget uvis hvor stort
omfang det får.
På sigt

Der har også været holdt et par mØdrsr i vores oplandsområde hvor vi er
et ud af otte, og hvor vi er sammen nned Foerlev, Haarby, Voerladegaard
og Skanderborg forsyning som den store.
Her vallger vi en repræsentant

til det store råd og lige nu er det Kirsten

Wildner fra Foerlev.
Derudover drøfter vi om der er nogler ting vi kan sanrarbejde om som
f.eks nØdledning, fælles tilbud på prøveudtagning og så videre.
Skandrgrborg forsyning har indvilliget i at tage sekretærfunktionen for
det udvalg så det har vi ingen omkos'tninger på.

Vi har heldigvis rent org godt vand og et velfungerende vandværk sår vi
fortsat kan forsyne vores forbrugere til en fornuftig pris, men det
kræven at der er nogen der vil EØre en indsats og i den forbindelse vil jeg
gerne takke bestyrelsen for indsatsen i året der er gået.
Ole Larsen.

