Formandens beretning for året 2020
Regnskabsåret 2020
Som alle sikkert har bemærket, så har vi ændret selskabsform fra I/S til a.m.b.a.
Vi har således begrænset hæftelsen for medlemmerne, til kun at ligge i selskabet.
Vi er nu 598 brugere med vandmåler og 610 aftagere af vand.
Der er i år oppumpet 64.970 m3. Det er 4.368 m3 mere end i 2019.
Egetforbrug på værket til skyl af tanke og rengøring m.m. har været 525 m3.
Der er til forbrugerne solgt 63.969 m3, hvilket er 5.217 m3 mere end i 2019. Dette skyldes
formentlig Covid19, da mange flere brugere har været hjemme i løbet af dagen.
Tabet på ledningsnettet, inkl. skyl af rør har været 2.597 m3. det svarer til et tab på ca. 4%. Tabet
er stadig under de 10%, som er grænsen for ekstra afgift til staten.
Vi har i år haft to brud på ledningsnettet. Ved Strandgårdsvej og ved Æblevej.
Vi har desuden flyttet en distriktsmålerbrønd for enden af Strandgårdsvej. Brønden var placeret
lidt inde på marken, og lodsejeren ønskede den flyttet, så den nu er placeret i siden af vejen på
Strandgårdsvej.
Vandkvaliteten er i orden, vi ligger på den rigtige side af grænseværdierne. Alle målinger ligger
tilgængelig på hjemmesiden.
Vi har i år lavet forsyningsledninger til 29 boliger på Møllerens Hus.
Vi har besluttet ved samme lejlighed at lave en ringledning fra Møllerens Hus med tilslutning ved
Overgårdsparken, således at vi ved evt. brud på ledningen kan forsyne byen fra to sider, da vi i
forvejen har en ringledning nord om byen, som ender ved Østergårdsparken. Ved samme lejlighed
tilslutter vi også Følle Strands Vandværk, da vandværket har problemer med en forurenet boring
som på sigt skal lukkes.
I bestyrelserne arbejder vi videre med en sammenlægning af Følle Strands Vandværk og Ugelbølle
Vandværk til et vandværk, med Ugelbølle Vandværk som det fortsættende værk.
Samtidig arbejdes der videre med en senere sammenlægning med Kalø Vig Vand, Hornslet/Rønde
vandværker.
Vi har i år Udskiftet vores SRO-anlæg på værket. Anlægget er hele vores styringssystem for
vandværket og havde nået en alder, hvor det ikke længere kunne opdateres.
Jeg vil takke bestyrelsen for det gode samarbejde ved bestyrelsesmøderne. Altid med godt humør
og gode inspirerende indlæg.

Den 14. september 2021
Preben Christensen

