Årsberetning 2012
Nedenfor kan du læse referatet fra sidstegeneralforsamling.
Beretning for Vandby Vandværk 2012.
Efter generalforsamlingen sidste år fik vandværket henvendelse fra Farmæg om levering af vand til en ny
pastafabrik, som Farmæg planlagde at etablere ude i Vandbyvad.
For vores del betød det, at vores forsyningsområde skulle udvides. Forhandlingerne endte lykkeligt.
Farmæg blev tilsluttet vandværket efter takstbladet og mod at de betalte rørerne ud til Farmæg, en
strækning på ca. 900 m, og med den klausul, at vandværket kan genforhandle tilslutningen efter 2 år, fordi
der var tvivl om vandforbruget.
Da vi havde leveret vand i ca. 2 år, viste det sig, at vort ledningsnet mellem Produktvej og Kirkehøj ikke var
stort nok, så vi måtte udvide ledningsnettet på den omtalte strækning. Denne udvidelse var i princippet
planlagt til at skulle udføres i 2019, men blev altså fremskyndet.
Midt på foråret startede vi en tiltrængt renovering af vandreservoiret på Vandværksvej. Tanken blev tømt,
nye mandehuller blev etableret, tanken blev rappet ud indvendig, hele topdækslet blev forstærket med et
nyt lag beton, ny sokkel og hegn blev etableret mod Vandværksvej og samtidig blev vandtårnet repareret,
og vores lagerhus fik nyt gulv, nyt tag og nye vinduer.
Da renoveringen var færdig og rengøringen var i gang, opdagede vi, at der på hver side af lagerhuset var 2
murede brønde på en dybde af ca. 27 m og en diameter på 1,6 m. Brønde, som bestyrelsen ikke vidste,
fandtes. Brøndene er blevet forsvarligt lukket med et dæksel. Men som I senere vil se i vores budgetforslag,
har vi sat penge af til at få brøndene lukket efter lovens krav, hvilket vil sige, at de skal fyldes op.
Af andre arbejder kan jeg nævne, at vi har ændret en del af det gamle ledningsnet ved det gamle brohoved.
Vi har haft en større sprængning på Fiskerihavnen. Samtidig har vi renoveret den sidste del af
Sjællandsgade, hvor eternitrør er udskiftet med plastrør, og hver ejendom har fået egen stophane. Det er
således, at når kommunen renoverer veje, forsøger vi at være med med nye rør og stophaner. Således
forsøger vi at få renoveret gamle ledninger til en så lav pris som muligt, hvilket også skete på
Sjællandsgade.
I forbindelse med etablering af Netto ved Butikstorvet har vi renoveret en del af ledningsnettet på
Hornbechsvej og Vandværksvej.
I det forgangne år har vi afsluttet projektet med ledningsregistrering. Det vil sige, at alt det ledningsnet,
som er kendt, er blevet registreret elektronisk. Det betyder, at når de forskellige myndigheder beder os om
ledningsoplysninger, kan vi på en enkel måde efterkomme deres ønsker.
Vandværket er i løbet af efteråret 2008 kommet på Internettet med en hjemmesideadresse, der hedder
www.vandbyvand.dk. Hvis man går på Internettet og ser vores hjemmeside, vil man kunne se vores
regnskab, vores takstblad, vandværkets historie, billeder af vandværket m.m. Hjemmesiden vil blive
revideret efter hver generalforsamling eller hver gang, der er noget væsentligt at få med. Det er Jørgen
Keldsen, der har stået for opbygningen af hjemmesiden, og det har han gjort godt. Så godt, at vi har fået
megen ros for hjemmesiden i vandværkskredse og af andre, som har set den.
I efteråret indledte vi igen forhandlinger med Vanderød Vandværk om en sammenslutning. Forhandlingerne
har ført til, at Vanderød Vandværk lukker i maj eller juni måned, og de 27 brugere får herefter leveret vand
fra Vandby Vandværk.
Vandværket kan måske blive part i en sag om husleje vedr. lejemålet i det gamle elværk.
Projekt om vandværkets styring, som vandværket deltager i, er igangsat og forventes færdigt til
sommerferien. Projektet går i sin helhed ud på, at man registrerer og dokumenterer alt, hvad man gør.
Dvs., at hvis projektet havde været igangsat for en del år siden, havde vi måske vidst, at der fandtes 2
brønde på Vandværksvej.
I forbindelse med vandværksstyringen får vi en oversigt over vores vandindvindingstilladelser, og når vi har
dem, vil vi vurdere, om de skal søges nedsat. Der er nemlig kommet en ændring i Vandforsyningsloven,
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som giver amterne lov til at opkræve en afgift af vore indvindingstilladelser. Hvad afgiften er, ved vi endnu
ikke.
Vandværket har 1943 stikledninger (partsbrugere), som fordeler sig med 65 industrier, som aflæses 2
gange årligt i april og oktober og 1878 private og småindustrier, som aflæses en gang årligt. Vandværket
har i alt 2.551 brugere incl. lejligheder.
En forbruger har endnu ikke fået installeret vandmåler, selv om han har fået utallige skriftlige henvendelser.
Forbrugeren sættes skønsmæssigt efter 574 m3 og med en stigning på 50% hvert år.
Vandværket skal inden januar år 2000 have en plan for kontrol af vandurene. Alle vandurene skal
kontrolleres efter en vis årrække.
Vandværket har i 2008 oppumpet 496.110 m3 vand og faktureret 467.638 m3, hvilket betyder, at vi har et
svind på 28.472 m3 eller 5,7%. Dette svind forsøger vi hele tiden at få nedbragt ved at udskifte gamle
ledninger. Helt ned på nul kan vi nok aldrig komme, da alt vand brugt til ildebrand via brandhanerne også er
indeholdt i dette svind. Bestyrelsen har besluttet, at vi vil få etableret nogle distriktsmålerbrønde, således at
vi kan se, i hvilken bydel vores vandspild sker.
Af det oppumpede forbrug på 496.110 m3 kan vandværket trække 10% fra til brandvand og vand, der siver
ud af ledningerne i vort system, inden vandværket skal betale grøn afgift til staten.
Forbrugerne har brugt 26.339 m3 mere i forhold til forbruget i 2007, hvor forbruget var 469.771 m3. M3
prisen er af bestyrelsen foreslået til at være 2,10 kr. pr. m3 som de tidligere år, mens den faste afgift er
hævet med 25 kr. pr. bruger.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder, 1 møde om ledningsregistrering, 1 møde med
Vandby kommune, 2 møder med Vanderød Vandværk, 1 møde med projektgruppen om Vandværkets
styring, og et møde om etablering af kontaktudvalg mellem kommunens vandværker og Vandby kommune.
Bestyrelsen har også deltaget i Vandværksforeningens generalforsamling.
Jeg vil hermed gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes vil jeg
gerne takke vores regnskabsfører , vores vandværkspasser og vores måleraflæser for et godt samarbejde i
det forløbne år.
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