Beretning for Mesing Vandværk
Vi startede året med en rimelig stor udskifning i bestyrelsen, idet Leif vores
kassere gennem mange år alt for tdligt afgik ved døden, og vores mangeårige
formand Egon velfortjent valgte at stoppe i bestyrelsen tl sidste års
generalforsamling. Der skal herfra lyde en stor tak tl de for mange års frivillig
indsats for vores vandværk.
Vi fk nye valgt i bestyrelsen Anders Yding og Elis Sørensen som dermed igen var
fuldtallig, og der var heldigvis enighed om at fordele opgaverne imellem os så alle i
bestyrelsen har bidraget aktvt i det år der er gået.
Derudover har vi været så heldige at vi stadig kan trække på Egons viden og
erfaring, hvilket har gjort det noget nemmere at være ny bestyrelse.
Vores fælles vandværk er heldigvis moderne og velpasset og året har da også
været forholdsvis roligt, og det meste har været mindre reparatoner, dog vil jeg
nævne et par af dem som har været lidt mere alvorlige.
I april havde vi en opfølgende reparaton af en lækage på Foerlevvej ved Channel 6
hvor det var et ukendt rør der var årsag tl at der kom vand op af jorden.
I juni var det en anboringsbøjle på Vestermarken der var blevet utæt, en simpel
reparaton men alligevel dyr med gravearbejde, smed og reetablering.
I Januar 18 var der en nat hvor vandtrykket pludselig forsvandt, det viste sig at
være overgang i en skylleblæser, så Kaj måte lige derop nogle gange ekstra , indtl
der blev monteret en ny automatsk ventl.
14 dage senere var der en utæt ledning ved Åges indkørsel som også krævede
opgravning og reparaton.
Men alt i alt forholdsvis billigt sluppet, også et udtryk for at vores værk og
ledningsnet er rimeligt i orden.
Der er i løbet af året kommet 3 nye forbrugere tl, Bjælkehuset på Ny Stllingvej,
samt Poul Jørgensens hus og ejendom på Foerlevmøllevej.
Det største projekt var ledningen ned tl Poul som vi var heldige at få gravet ned
mens markerne var fri for afgrøder og i rimeligt vejr så jeg tror vi kan sige at både
lodsejere og Poul er tlfredse med resultatet.
I dete projekt var det tydeligt at alle i bestyrelsen ydede en stor indsats hvilket jeg
som formand gerne vil takke for.

Beretning for Mesing Vandværk
Der er meget debat om drikkevand og kvaliteten heraf, og vi kan heldigvis sige at
vi har rigtgt godt og rent vand i Mesing, vores boringer er tæte og i orden, hvilket
er den første forudsætning tl at undgå forurening.
Skanderborg Kommune arbejder med indsatsplaner og har udpeget de første
områder i Låsby og Ry hvor de vil forlange af vandværkerne at de skal forsøge at
lave frivillige afaler med Landmændene om at dyrke de pågældende arealer uden
brug af pestcider.
Vandrådet i Skanderborg har gjort kommunen opmærksom på at det ikke er
vandværkernes opgave at indgå disse afaler, ligesom man stller spørgsmålstegn
ved nødvendigheden af disse tltag som vandværkerne og dermed forbrugerne jo
kommer tl at betale.
Et andet punkt i indsatsplanerne er muligheden for nødforsyning ved forurening
eller nedbrud, tdligere har man forlangt nødforsyningsledninger, men det har
man nu blødt lidt op på så jeg vil vurdere at vores opgave i Mesing er at få lavet en
beredskabsplan som tager højde for diverse forhold som kan true vores
forsyningssikkerhed.
Det er en opgave vi skal have taget hul på i 018.
På den økonomiske side har vi beslutet følgende tltag.
Andelshavere som ikke er tlslutet PBS vil blive pålagt et gebyr på 5 kr pr
indbetaling.
Den faste afgif hæves med 100 kr for alle og vandprisen hæves med 0, 5 kr / m3
Stgningerne er begrundet i at vi udpumper lidt mindre vand en tdligere og vi er i
bestyrelsen enige om at vi gerne skal have mulighed for at skrabe lidt penge
sammen tl kommende investeringer, såsom udskifning af målere tl fernaaæste
målere og lignende.
Aaæsning af målere er tlsyneladende svært for mange, der var ikke mindre en 18
der måte pålægges et gebyr på 300 kr for manglende indberetning.
Det kan godt gøres bedre, og er der nogen der har problemer med aaæsningen er
det blot at henvende sig tl en i bestyrelsen, så skal vi nok hjælpe.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for indsatsen i årets løb.
Ole Larsen.

