GF 2019
BESTYRELSEN
Bestyrelsen har stadig bestyrelsesmøder hver den første torsdag i måneden.
Vi deltager imøder i vandrådet, div kurser mm. Bestyrelsen har gode kontaktertil
laboratorier, kommunen og diverse leverandører.
Der er leveret 17 LER oplysninger/tegninger vedr. gravearbejde i byen i 2018.

DEN DAGLIGE DRIFT AF VANDVÆRKET
Provas har stadig den daglige drift af vandværket. Det er en medarbejder Provas der
er på Vandværket en gang ugentligt, hvor det rutinemæssige eftersyn bliver
foretaget.
Vand alarmer og alarm vedr. udpumpning mm. tager bestyrelsen sig af. Da vi kan
være deroppe I løbet af "næsten et splitsekund" og evt. lndhente ekstern hjælp

VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE
Der har ikke været ledningsbrud i 2018. Der blev dog fundet en utæthed på
hovedledning til vandværket under et møde i vandværket i 2018, det blev så
udbedret med det samme så vi ikke fik forurening i vores drikkevand.
En gang om året får vi lavet et hovedeftersyn på vandværket. Eftersynet udføres af
firma Kemic som i sin tid byggede vandværket.

Der er lavet en termografering af el-tavlen og der var ikke noget at komme efter, det
skal laves hvert andet år.
Der har været kontrolmåling på vandmålerne og der var et parti som ikke bestod og
2 andre partier fik 3 år mere, der er kontrol igen næste år og det er 2 partier der skal
udtages og det ene har siddet i 20 år, så vi i bestyrelsen har besluttet at udskifte alle
måler til elektronisk måler og det vil blive her i foråret men der skal nok komme mere
information om dette i jeres postkasse.

UDPUMPET VANDMÆNGDE
12A18 er der i alt udpumpet 32.xxx kubikmeter vand fra værket. Der har været et
spild på ca. 98 kubikmeter. Vil blive mindre når der kommer bedre styr på
indberetni ngerne fra forbrugerne.

VANDKVALITET
Kontrol med vandværkets vandkvalitet udfø res efter m iljøm in isteriets
bekendtgørelser og udføres af Agrolab. AIle analyseresultater kan ses på
vandværkets hjemmeside, hvor de bliver lagt op så snart vi har modtaget dem fra
laboratoriet. Er der forbrugere der ikke har mulighed for at besøge hjemmesiden, så
kan de rette henvendelse til bestyrelsen og få mere oplysning.
øKONOMI
Vandværket har stadig en god og stabil økonomi som vi godt kan være bekendt.
Detaljerne om økonomien vil kassereren gøre rede for under naeste punkt på
dagsordenen - når kassereren fremlægger regnskabet.
SELVA FI.JESN IN G AF VA N D MALERE
Selvaflæsningen af målerne i 2018 og indberetningen om aflæsningen til
Vandværkernes EDB Service, var der 48 der manglede at indberette. Vi er kede af at
man ikke tager det alvorligt, det jo danner grundlag for både afregning af
vandforbrug og betaling af spildevandsafgift som så bliver skønnet.
FREMTIDEN
Som sagt vil vi skifte alle vandmåler til elektroniske vandmåler og det er besluttet at
det skal vaere en type fra Kamstrup, vandvaerket er igang med at få et godt tilbud på
udskiftningen.

Skrydstrup Vandværk er et lille godt vandværk og vi i bestyrelsen vil stadig drive
vandværket efter de gældende regler, og ikke mindst sørge for, at forbrugerne stadig
har rent og godt drikkevand i hanerne.

AFSLUTN ING
Hermed er beretningen fremlagt for generalforsamlingen.
(Ps. Bestyrelsen vil gerne sige tak til VVS Søberg der er vært for 2 genstande her til GF i dag)
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