Beretning for året 2011 Gamby-Hindevad vandværk

Året 2011 har været et noget turbolent år for Gamby-Hindevad vandværk – dødsfaldet af Carsten
Christensen var meget tragisk og vore tanker går stadig til Soja og børnene. Dette medførte at vi den 20
september måtte afholde et bestyrelsesmøde hvor vi konstituterede bestyrelsen. Claus Lunddahl indtrådte
midlertidig i bestyrelsen, Carl Christian Nellerod overtog næstformandsposten og jeg overtog
formandsposten.
Der vil i punkt 6 blive nogle ændringer omkring bestyrelsen – det vender vi tilbage med.
Året 2011 har været præget af mindre investeringer i vores ledningsnet – tallene vil Kim komme ind på
senere i hans regnskabsberetning.
Jeg kan dog røbe at vores vandspild igen er steget over de 10 % og derfor har vi i bestyrelsen besluttet at
når frosten går af jorden vil vi i samarbejde med smeden gå i gang med at undersøge vandledningen
mellem Gamby og Gl. Gamby samt evt. i Gl. Gamby.
Dette vil naturligvis give nogle generer for forbrugerne i forbindelse med dette.
Vi har et natforbrug i Vierne/Hindevad på 1 m3 og Gamby på 2 m2 – især Gamby er stadig for stort og
derfor denne aktion.
Vi havde i 2011 327 brugere og vi har udpumpet 91274 m2. med et fradrag på 9127 m2 kommer vi frem til
en afgifts pligtig mængde på 82147 m2 , vi har opkrævet 76719 m2 hvilket giver et vandspild på 5428 m2
hvilket giver vandværket et økonomisk tab på 27140,00 kr. Dette er mange penge og vi skal have dette
reduceret i 2012.
Vandtakster for 2013 vil også stige med 0,5 kr. – det samme som i 2012 – det vil vi komme ind på senere.
Der har i 2011 kun været et større brud på vores vandledning – nemlig i Labølle.
Målerudskiftningerne går som planlagt og vi har i 2011 udskiftet …50.. stk målere.
Vi har haft … antal tilsyn og der har ikke været nogen bemærkninger.
Pr. 1 jan. Har vandcenter Syd overtaget bi målerne og vil fremadrettet foretage aflæsningerne i vores
område.
Vores vandværksbestyrer Ove er igen i super form og han passer vandværket til ug – skulle i komme forbi
når solen står lidt højere på himlen vi i bemærke den orden der er – fra bestyrelsens side vil vi sige dig
mange tak Ove for det grundige arbejde !!.
Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde – det har ikke været så nemt for mig lige at
blive smidt ud i dette – især vil jeg takke dig Kim du er altid tjenstvillig og svarer altid hurtig på mine utallige
mails.

