Formandens beretning for 2019
Bogense den 20.08.20

Jeg vil starte med at byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til vores noget utraditionelle generalforsamling
i vandværket.
Hvert år når jeg skal til at lave med beretning kigger jeg jo tilbage på året der er gået og hvad der sker
omkring os og hvad det har af konsekvenser for vores vandværk.
Vi afholder normalt vores generalforsamling i marts, men det satte Covid 19 en stopper for idet Mette
Frederiksen den 13. marts lukkede hele Danmark ned!!. Da nytårsklokkerne ringede ind til 2020 var akt fryd
og kammen og jeg tænkte da også på at 2020 er et specielt årstal – vi kom ikke til at opleve 1010 og vi
kommer nok heller ikke til at opleve 3030 !! – men som sagt i marts vendte tingene jo 360 grader og resten
af historien kender vi alle. Vi er ikke over den endnu og tro mig når vi nu har overstået sommerferien og vi
alle kommer tilbage på arbejde ja så vil smittetrykket stige igen. I år har vi valgt bare at afholde
generalforsamlingen på behørig afstand – og der vil i år ikke være nogen spisning og nogen form for socialt
samvær efter generalforsamlingen.
Det er år 2 hvor vi har haft Hårslevs forbrugere koblet på vores vandværk – vi har ikke helt løst alle
problemer som der er i Hårslev. Vi bøvler stadig med trykfald i enkelte områder på forskellige tider på
dagen og smeden/samt bestyrelsen arbejder ihærdigt på at få det løst. Vi mener at problemerne er
følgende:
Vi har en forbruger Ole Damgård som har grise og bruger vådfodring. Dermed tager han i perioder store
mængder vand som kan påvirke trykket – Smeden har lovet at kontakte Ole for at høre om vi kan finde en
løsning således han tager vandet over en længere periode og dermed ikke belaster ledningsnettet for
meget.
Vi er ca. 470 forbrugere og det er ca tal idet nogle har 2 målere.
Vi har udpumpet 108834 m2 og solgt 87391 m2 . Efter fradrag skal vi betale afgift af 10560 m2 vand hvilket
vil beløbe sig i ca 70 tkr i strafgift – det skulle vi meget gerne have nedbragt !!.
I 2019 har vi videreført vores plan med at lave en ny nødforsyning til Veflinge – vi er på nuværende
tidspunkt nået til Egehøj Champignon og har sat det i bero. Det skyldes de meget store omkostninger til
gravearbejdet og store udfordring her i efteråret 2019 med de store regnmængder som gjorde at
gravearbejdet blev vanskeliggjort og meget dyre end beregnet. Kim har nævnt for Nørregård at hvis de
møder modstand og det kunne være vejrlig – så skal de bare stoppe fordi det som bliver lavet, er ikke akut.
Det tror jeg desværre ikke Nørregård forstår, så Kim arbejder i øjeblikket med en anden graveoperatør som
skulle kunne gøre det billigere. Vi har også haft et brud på Bogensevej hvor der blev givet udtryk fra nogle
af vores forbrugere at de var meget langsomme og at der tit stod 1-2 mand og kiggede !!. Måske Nørregård
har vokset sig for stor og dermed nogle gange må sende de folk som ikke er 100 % inde i tingene og det
fordyr tingene overfor os idet vi kører på timeløn og ikke på pris pr meter gravet arbejde. Men som sagt det
er Kim i gang med at undersøge.
I vinter blev der konstateret et stort læk i vores vandledning på Farsbøllevej – lige overfor Jørgen Mosegård
– det var en stor læk som har kostet os et stort vandspild – jeg er ikke helt klar over om smeden har lagt
ledningen ned igen ellers skal det nok blive gjort.

Pilevej havde vi her i foråret også en læk – det er løst. Men med et større ledningsnet kommer der også
flere læk og derfor skal vi hele tiden være opmærksomme og der skal forbrugerne hvis de opdager noget
usædvanligt endelig bare kontakte bestyrelsen.
Jeg plejer altid at komme ind på omkostninger og det vil jeg også gøre i denne beretning.
Udskiftning af ledning over til Veflinge har som sagt kostet meget og Kim har derfor sat tingene lidt på
pause da der hele tiden skal være penge i kassen til nedbrud og daglig vedligeholdelse. Vi har dog her i
2020 valgt at bruge en del penge på en ny vandværksstyring med automatisk pejling og adgang til drift af
vandværket. Vores nuværende er et gammelt system som har haft en del udfald. Den nye styring vil også
kunne hjælpe os i dagligdagen og med en digital indberetning til myndighederne skulle vi være godt stillet
fremover – Kim vil komme nærmere ind på hvad det kan m.m.
Vi har fået opdateret vores hjemmeside og så har Mogens fået lavet sit skur færdig og det ser rigtig fint ud.
Omkring pesticider i vores grundvand har der været forholdsvis roligt og fra Nordfyns kommune har der
ikke været nogen nye tiltag – det der er fokus på i øjeblikket, er de store problemer som især de store byer
mht. til udslip at urenset spildevand der ryger lige direkte ud i søer og havet omkring os !! – Det er
simpelthen for dårligt at der ikke bliver gjort noget – ja det man gør, er at svine landbruget til og begrænse
deres brug af naturlige næringsstoffer til kornproduktion som vi her i DK er så dygtige til !! _ nå men det var
bare et lille sidespring jeg kan bare ikke lade være med at nævne det.
Til sidst vil jeg gerne takke Mogens for hans gode og solide arbejde han udfører for os på vandværket – tak
for det Mogens.
Der er kun afholdt 3 møder 2019 – og jeg vil igen i år takke bestyrelsen for godt samarbejde.

