VRADS VANDVÆRK Amba.
Bestyrelsens beretning vedr. 2013/14

Bestyrelsens beretning omfatter kortfattet orientering om:
 Bestyrelsesmøder m.v.
 Bestyrelsens sammensætning
 Generelle oplysninger
 Nye andelshavere
 Tilsyn med værket
 Leveringen af vand
 Vandkvaliteten
 Den overordnede økonomi
 Fremtidige indsatsområder
Bestyrelsesmøder mv.
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af det forgangne år. Konstitueringen skete på det
første møde.
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består nu af:
Peter Martiny
Einar Bernth
Brian Andersen
Jan Wubs
Gerold Klaus
Britta Ovesen
Hanne Gustavussen

Formand
Næstformand
Kasserer
Medlem
Medlem
1. suppleant
2. suppleant

Generelle oplysninger
• Brian er nu fuldbefaren kasserer og regnskaberne er i virkelig gode hænder, der er intet overladt
til tilfældighederne. Udover regnskaberne og mødereferater har Brian udført et meget stort stykke
arbejde med at optegne det samlede ledningsnet - ud fra et utal af skitser og tegninger. På planen
er indskrevet oplysninger om ledningsdimensioner, nedgravningsår, materialer, placering af
stophaner o.l. - i den udstrækning vi kender det. Projektet vil indgå i vores langsigtede
investeringsplan og føre frem at vi bedre kan beregne vores årlige driftsbudget og dermed
andelshavernes betaling.
• Einar tager sig stadig af takstblade, indberetninger og af vandkemien, så også her er vi i virkelig
gode hænder!
• Jan aflæser nu vores målere hver 14. dag, hvor vi sidste år aflæste en gang om måneden. Dette
giver os en bedre mulighed for at tjekke om der evt. er uregelmæssigheder, der skal handles på.
• Gerold hjælper til hvor der er brug for det!
• Jeg, Peter, indkalder til møder og sørger for påfyldning af filtre. Endvidere har jeg ansvaret for
hygiejnen og driften på værket - i det jeg har gennemgået to lovpligtige kurser inden for hygiejne
og vandværksdrift.
Herudover har:
• Vi udarbejdet et beredskabsplan, så alle ved hvad der bør gøres hvis uheldet er ude. Planen
bliver lagt ud på vores hjemmeside når vores elektriker har fået lavet et specielt stik hvorfra vi kan

tilkoble en nødstrømsgenerator - hvis strømmen skulle blive afbrudt for en længere periode.
Alternativt skulle vi jo hente vand til os alle - incl. landbrugsbesætninger, via tankvogn fra et andet
vandværk.
• Vi har ud fra sidste års anmodning om eftergivelse af vandspild besluttet at følge FVD´s
anbefalinger mht. refusion af vandspild. Anvisningen går i korthed ud på at:
1. der skal være tale om et uforskyldt brud på en skjult vandinstallation.
2. der er en selvrisiko på 300 m2 ud over det årlige gennemsnitsforbrug
3. det alene er vandforsyningen der afgør, om der kan eftergives vandspild, og at afgørelsen i
øvrigt ikke kan ankes.
• Vores samarbejde med ledningsejerregistret fungerer godt. Vi har i et par tilfælde måttet
fremsende ledningsoplysninger til entreprenører for at imødegå evt. beskadigelser på vores
ledningsnet.
• Vi har endnu engang ændret på vores arbejdsprocedure for filterpåfyldning, samt tilpasset vores
servicemanual så vi nu tror på at den fungere optimalt, men men, det gjorde vi jo altså også sidste
år……..!!?. Arbejdsprocessen skulle nu være meget mere sikker og resultere i en hurtigere
arbejdsproces. Endvidere har vi fået indarbejdet nogle småjusteringer.
• Vores serviceordning en gang om året fungerer godt. Vi får efterset alle de vitale dele og udskiftet
det nødvendige materiel. Denne ordning giver ro i maven når vi ved at anlægget kører optimalt.
• Vi er gennem vores it-ansvarlige Jørgen Bo Vierli ved at ændre vores medarbejders digitale
signaturer til nem-id ordning - og vi har fået oprettet den lovpligtige digitale postkasse som mange i
øvrigt har haft en del bøvl med at få til at køre.
• Vores forsikringer er nu gennemgået og tilpasset vores behov ud fra FVD’s minimums krav.
• Vi har påbegyndt en oprydning af vandværksgrunden, så den ikke vokser til for os - og for at der
på sigt evt. kan etableres en boldbane på området. Vi har fremsendt to mulige forslag til
Borgerforeningen som arbejder videre med projektet. I den forbindelse har vi af ejeren af
nabomarken fået lov til at udvide boldbaneområdet ud i det markareal som henligger udyrket - det
endda på trods af at ejeren herved mister hektarstøtten på den anvendte del.
• Vi har besluttet, ud fra flere henvendelser, at vil gerne vil levere vand til Damgården på St.
Bredlundvej 14, idet ejendommens interne boring er forurenet. Vi vil dog besluttet kun levere vand
til husholdningsdelen, idet vi ikke er sikre på at vi vil kunne levere tilstrækkeligt vand til en større
dyrrebesætning.
• Vi er gennem Silkeborg Kommune blevet pålagt et mindre stykke beskyttelsesområde, betegnet
et (BNBO) boringsnært beskyttelsesområder, hvorpå der evt. skal tinglyses at der ikke må
anvendes pesticider ol.
Nye andelshavere
• Jens Peter Nielsen er sammen med Eva Egginger flyttet ind i et nyt hus på Søndervang nr. 5.
Vandanalyser og Vandkvaliteten
EUROFINS foretager vores lovpligtige vandanalyser, og alle prøver viser heldigvis at
vandekvaliteten fortsat er god. Vandanalysen fra 17.3.2014 skriver i sit resumeet: ”Resultaterne
overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011”.
Tilsyn med Værket
Vi fører jævnligt tilsyn med værket og arbejder fortsat på at forbedret vores hygiejne og
renholdelse af værket.
Leveringen af vand
Den samlede registrerede indvinding (oppumpet vandmængde) er yderligere faldet lidt fra 8.373
m3 i 2012 til 8.247 m3 i 2013. Der har været en svagt faldende tendens i de senere år, og vi holder
os derfor stadig under vores indvindingstilladelse på 10.000 m3 /år

Den overordnede økonomi
Vrads Vandværk Amba´s økonomi er fortsat god. Kassereren vil gennemgå regnskabet i detaljer
og formanden vil gennemgå takstbladet for 2015.
Fremtidige indsatsområder
• Vi arbejder videre med en handlingsplan og en vedligeholdelsesplan.
• Vores gamle forsyningsledninger skal renoveres når økonomien skønnes tilstrækkelig og i den
udstrækning behovet opstår.

