Formandens beretning for 2013

Bogense den 13.03.14

Året 2013 har for Gamby-Hindevad vandværk været et godt år hvor vi ikke har haft de store nedbrud samt
større ny investeringer og derfor viser regnskabet et positivt resultat, men det vil vores kasserer komme ind
på senere.
Vi har udpumpet 87 634 m3 ud til 329 forbrugere, og vi har desværre stadig et spild på ca. 2 m2 i timen på
hele vores ledningsnet. Dette medfører at vi igen i år skal betale en strafafgift på 50.000,00 kr.
Vi har haft smeden sammen med Kim til at gennemgå ledningerne omkring Gamby, Hindevad eller Vierne
og ved minutiøst at lukke forskellige steder og konklusionen var at Gamby var stort set tæt, Vierne også tæt
samt Hindevad ligeså. På den gamle ledning til Hårslev samt Lykkes borg taber vi lidt og der må vi nok kigge
det nærmere når vi kommer ind i et tørvejr periode. Flytterupgyden samt ind mod Veflinge viste også tab så
der er skal der også gøres en indsats.
Så vi har valgt at skrinlægge en større udskiftning i Gamby da spildet ikke er så stort at en opgravning af
Gamby kan retfærdiggøres.
Vores strategi bliver at opsætte målerbrønde i takt med den målerudskiftning og desuden vil vi tage visuel
kontrol her til foråret når det bliver mere tørt. Jeg vil dog opfordre alle som ser noget udsædvanligt såsom
vand der pripler op – skal i altid bare ringe.
Fra bestyrelsens side har vi valgt ikke at lave nogen takst stigning for 2015 da vi mener at vi er økonomisk
godt funderet.
Der er udtaget 3 prøver af Eurofins uden nogen bemærkninger – analyser kan altid ses på vores
hjemmeside. Jeg vil i den forbindelse takke dig Ove for at tingene altid er i orden og at vi alle fra bestyrelsen
vi takke dig for din store indsats på vandværket.
Der er i bestyrelsen vedtaget at vi køber et stykke jord omkring vandværket af Jørgen Schultz til en pris af
50.000,00 kr. inkl. – dette har Claus Bech sørget for, så tak for det Claus.
Vores strategi omkring udskiftning af vandmålere forstætter som planlagt – med 1/6 pr år og i den
forbindelse vil vi opsætte målerbrønde i takt med udskiftning af vandmålere.
Der arbejdes stadig i bestyrelsen med et tættere samarbejde med Skovsgårde Vandværk og det er
naturligvis med henblik på at overtage vandværket – jeg kan dog på nuværende tidspunkt sige hvornår,
men de har et problem med arsen som for dem er en tikkende bombe – det vil være for vores vandværk en
opgave som kan løses dog kræver det nok en større ledning fra Gl. Gamby til Skovgårde.
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2013 og jeg vil her til sidst takke mine bestyrelsesmedlemmer for nogle
gode og konstruktive møder hvor vi har vendt en masse spændende ting.

