Beretning:
En meget klog ven har sagt, at en god generalforsamling er klaret på 20
minutter, ellers er den ikke god. Lad os hjælpe hinanden med at gøre dette
til en god en af slagsen!
Først, og inden jeg går i gang med de tørre tal og fakta om 2018, så vil jeg
nævne at baren er åben for høflig selvbetjening.
Vi er stadig 958 forbrugere som VV har udpumpet 86.745 m3 mod 81.307
m3 i 2017. Umiddelbart en stigning på 5.435 m3 svarende til 6,69 %. Det
tilskriver vi den tørre sommer.

Solgt og målt hos forbrugerne 85.766 m3

det betyder at vi har et tab på 979 m3 svarende til 1,13 %. Det er et meget
fint resultat. Skylleprocessen har krævet 1.258 m3 hvilket svarer til 1,45 %
af produktionen som går til at skylle filtrene.
Strømforbruget pr m3 vand er uændret 0,67 KWH. Det er præcis som året
før. Her skal vi huske, at det er det samlede forbrug til ravl og krat, elvarme
på kontoret, fire affugtere, og varme i boringer til frostsikring. Andre
vandværker måler KWH forbruget på boringerne specifikt, og kan berette
om forbrug på 0,35 KWH pr m3. Det gør vi så ikke.
Vandkvalitet og tilstrækkelighed:
Kvaliteten af drikkevandet er god, og dog, igen i år oplevede jeg at få en
SMS ved midnat, med advarsel fra laboratoriet om overskridelse med et
kimtal ved 21 grader på 450. Ved 2000 kim, skal vi udstede kogepåbud. Det
var en prøve udtaget på Vandværket. Efter de nye regler skal der tages
prøve uden forudgående aftapning. Vi har efterfølgende selv udtaget og
testet vandet, og fandt Kim ved 22 grader på 6 enheder. Laboratoriet har
gentestet, og fundet ligeledes 6 enheder!
Boringer: Boring 5 er blevet forsynet med en mindre pumpe, som skal indgå
i den planlagte harmoniske indvinding. Vi vil stadig kunne hjælpe Marrebæk
i syd, og Idestrup i nord fuldt og helt når de har behov for hjælp.
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Driftsforstyrrelser og Vedligehold på ledningsnettet
Driftsforstyrrelser har der kun været i det omfang, som vi har skabt dem i
forbindelse med omlægning af diverse ledninger. Vi har flyttet samtlige
ledninger fra det gamle vandværk, og ud i vejen, hvor fordelingen foregår.
Det frigør hele det gamle bygningskompleks, som vi planlægger at rive ned.
Vandspild.
På ledningsnettet er vandspildet af meget begrænset størrelse, som tidligere
nævnt!
For forbrugeren som oplever et vandspild efter måleren, kan det være en
meget dyr oplevelse. Derfor anbefaler vi altid forbrugerne at holde øje med
måleren, skriv tallet ned, så man kan se, om det ser normalt ud i forhold til
de foregående år. Se om målerens vingejul står stille, når der ikke bliver
tappet vand. Vi er gerne være behjælpelige med gode ord og forklaringer.
Især jer med måleren placeret i en brønd skal være meget opmærksomme.
Det er nu 24 år siden Væggerløse vandværk gik over til afregning efter
måler. De forbrugere som dengang valgte at få måleren i en brønd i haven,
valgte den løsning fordi deres jordledning ind til huset var af en kvalitet som
vandværket ikke kunne acceptere. Nu er der gået 24 år mere og
jordledningen er ikke blevet bedre af det, så nu synes vi at tiden er inde til
at alle forbrugere med målerbrønd får testet jordledningen, og helst skifter
den ud med en ny. Det er et rigtig godt råd, for regningen efter et
ledningsbrud kan blive meget stor.
Genbrug gammel vin på nye flasker, men alt er sagt tidligere, så det kan
være lidt svært at forny sig.
Målere og aflæsninger.
Målere til fjernaflæsning: Lad mig kun sige, at vi følger udviklingen, og vi er
et par skridt nærmere at vælge målere til fjernaflæsning. Igen i år har vi
haft til opgave at aflæse de målere som forbrugerne ikke har fået aflæst i
tide. Der var 105 stk. på listen, og på grund af forsinket fremsendelse fik vi
kun en lille uge til at finde disse manglende aflæsninger frem. Det gav
anledning til en lille ”shit” storm på facebook, som jeg ikke vil kommentere
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yderligere på, blot konstatere at havde disse 105 husstande aflæst og
indberettet i tide, så havde der ikke været noget at skrive om.
Økonomi.
Til trods for vores nedsættelse af taksterne sidste år, kommer vi ud af 2018
med balance, selv med diverse anlægsarbejder. Det har fået os til at
nedsætte taksterne med en krone pr. m3 og 100 kr. i fastafgiften til nu 4,50
kr. pr. m3 og 500 kr. i fast afgift. Det er nye tider. Da vi ikke længere har
nogen afskrivninger, lever vi nærmest fra hånden og i munden som man
siger. Men sådan skal det være. Vi har 20 punkter på vores langtidsbudget
for de kommende 11 år, og investeringsbehovet udgør 25 mill. kr. Vi kan
sætte hak ud for 5 af posterne, og delvis hak ved 3 som pågår! I det
kommende år har vi følgende opgaver som vi forventer at gennemføre:
Nedrive det gamle vandværk på Rådhusvænget, gennemføre harmonisk
indvinding, med frekvensregulering af samtlige boringer. Omlægge
hovedledninger på to strækninger! Disse tiltag er i størrelsesordenen 1 mill.
kr. Vi har endnu ikke indhentet priser, så de endelige tal foreligger ikke.
Pengene tages fra kontoen for fremtidige investeringer, så det belaster ikke
prissætningen for vandet, som det også ses af prisnedsættelsen, som jeg
tidligere var inde på! Vi følger udviklingen på målerfronten, som nok er den
næste større investering, som vi tager hul på! Når midlerne hensat til
fremtidige investeringer er opbrugt, vil vi igen tage større investeringer op
til afskrivning.
Samarbejde.
Nabovandværkerne er absolut søde og hjælpsomme, hvis man kan sige
søde om et vandværk, som vi også er det, og tilsynet fra kommunen har
pæne ord om drift og vedligehold standard!
Personalet:
En stor tak til Erik og Steen. Nat og dag, jeg går aldrig forgæves, hvis der er
noget som halter, eller måske strømmer vandet blot ud af et hul i jorden.
Det sker nu sjældent, men når det sker, så er det nu det skal ordnes. Uden
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jeres, og min PHD, så gik det heller ikke! Det overskud, der skal til, det har
i, Tak for det! Bent Hansen klarer alt med hjemmesiden, og sørger for at
forbrugerne kan hente nødvendige informationer der. Tak for det! Henning
West og Lars Kofoed klarer henholdsvis kassererjobbet og de grønne
arealer, så både regnskab og plænerne ser fine ud, også en stor tak for det!
Bestyrelsen fortjener stor tak for jeres måde at takle opgaven på, altid parat
til at træffe en god beslutning i vandværkets tjeneste! Tak for det!
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