VRADS VANDVÆRK Amba.
Bestyrelsens beretning vedr. 2012

Bestyrelsens beretning omfatter kortfattet orientering om:
 Bestyrelsesmøder mv.
 Bestyrelsens sammensætning
 Generelle oplysninger
 Nye andelshavere
 Tilsyn med værket
 Leveringen af vand
 Vandkvaliteten
 Den overordnede økonomi
 Fremtidige indsatsområder
Bestyrelsesmøder mv.
Bestyrelsen har ”kun” holdt 3 bestyrelsesmøder i år mod 9 sidste år hvor vi dog brugte
megen tid på udformning af den nye selskabsform. Konstitueringen skete på det første
møde.
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består nu af:
Peter Martiny
Einar Bernth
Brian Andersen
Frederik Schøitz
Gerold Klaus
Britta Ovesen
Hanne Gustavussen

formand
næstformand
kasserer
medlem
medlem
1. suppleant
2. suppleant

Generelle oplysninger
• Alt er efterhånden under kontrol med den nye selskabsform, som vi godkendte på sidste
generalforsamling. Så vi nu er et Andelsselskab med begrænset ansvar (Amba) hvor vi før
var vi et interessentskab (I/S). Det gamle selskab er, dog ikke helt uproblematisk, blevet
afmeldt og momsreguleringen er på plads. Som det sidste er vandværksgrunden nu
endelig tinglyst i det nye selskabs navn.
• Brian er nu fuldblods kasserer efter en grundig introduktion og overdragelse af Einar,
med alt hvad dertil hører. Einar tager sig stadig af takstblade, indberetninger samt
vandkemien.
• Peter er formand – lidt famlende, men har megen hjælp fra Einar og Jørgen Bo Vierli.
• Ændring af administratorordningen for Ledningsejerregistret er også på plads og vi har i
et par tilfælde måttet fremsende ledningsoplysninger til entreprenører for at imødegå evt.
beskadigelser på vores ledningsnet.
• For at få den daglige drift til at fungere mere glat har vi flyttet noget rundt på indretningen
inden i vandværket og udført nogle konstruktive ændringer hvorved vi har opnået en noget
bedre arbejdsgang under filterpåfyldninger og ved servicegennemgang. Vi har også

fuldstændig ændret vores arbejdsprocedure for filterpåfyldning samt udfærdiget en rimelig
idiotsikret servicemanual. Arbejdsprocessen er nu meget mere overskuelig, sikker og
hurtig og vi har fået rettet nogle fejl. I den forbindelse har vi også fået etableret en
serviceordning, hvor alle de vitale dele, en gang om året, gennemgås og udskiftes i
fornødent omfang, hvilket giver meget mere ro i maven når vi ved at anlægget kører
optimalt og vi har nogen at konsultere med vores spørgsmål!
• Vores nøglebeholdning er nu ajourført så alle bestyrelsesmedlemmer har et sæt nøgler
hvis det skulle blive nødvendigt.
• Vores hjemmeside er nu tilrettet med alle relevante og aktuelle oplysninger – en stor tak
til Birthe, der har påtaget sig ansvaret for ajourføring af vrads.dk.
• Vi har besluttet ikke at stille op i DM i vand, ganske vist har vi noget godt vand, men det
bliver trods alt filtreret.
• Vi har flere gange diskuteret at etablere et Grander anlæg, der efter sigende kan belive
vandet, men vi mener at det pt. er et for ”langhåret” projekt når andelshavernes
økonomien skal tages i betragtning. Vi mener også at I andelshaverne først bør orienteres
og rådspørges før vi evt. foretager et sådanne tiltag – Gerold arbejder videre med en
orientering af Grander teknologien.
• Vi har lagt vores lån om til en lavere rente.
• Gerold og Peter har været på kursus i bestyrelsesarbejde

Nye andelshavere
Der er pt. ved at blive tilmeldt en nye andelshaver. Jens Peter Nielsen, der sammen med
Eva Egginger vil bygge her i foråret nede på Søndervang nr. 5 – lige over for Hevicut.
Tilsyn med værket
Udover bestyrelsens månedlige tilsyn og SILHORKO’s servicegennemgang med værkets
teknik har EUROFINS foretaget de lovpligtige vandanalyser, som alle viser at vandet er i
orden.
Leveringen af vand
Den samlede registrerede indvinding (oppumpet vandmængde) er faldet lidt fra 8.735 m3 i
2011 til 8.373 m3 i 2012. Der har været en svagt faldende tendens i de senere år, så vi
holder os stadig under vores indvindingstilladelse på 10.000 m3
Vandkvaliteten
Kvaliteten af vandet er generelt set fortsat god og analysen fra 10. april 2012 er godkendt
uden anmærkninger.
Den overordnede økonomi
Vrads Vandværk Amba´s økonomi er fortsat god. Kassereren vil gennemgå regnskabet i
detaljer.
Fremtidige indsatsområder
 Vi arbejder pt. på en handlingsplan, en beredskabsplan samt en
vedligeholdelsesplan, men er ikke kommet så langt, så måske skal vi lade dette
være 2013’s hovedopgave!?
 Renovering af gamle forsyningsledninger, når økonomien skønnes tilstrækkelig.

