Beretning 2019.

På grund af situationen omkring Coronavirus, er generalforsamlingen aflyst og da der i vedtægterne står, at
generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af Marts måned, hvilket ikke kan lade sig gøre, bliver
den ordinære generalforsamling afholdt, når det igen er muligt.
Vi har i løbet af året haft 3 bestyrelsesmøder, samt deltaget i møder i Varde Vandråd, og diverse møder i
Danske Vandværker´s regi.
Der er tilsluttet 1 ejendom uden dyrehold i 2019. Det samlede antal andelshavere er nu 705, der er i alt 753
forbrugere, da der er flere ejendomme, med mere end en forbruger pr. måler.
Vi har en overdækning på 26.543,00 kr. Og der har været negative renteudgifter på 2.005,00 kr. Der
modsvares af renteindtægter på 46,00 kr. Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden.
Vi har produceret 110.638 m3 vand, heraf er 2.487 m3 anvendt til at skylle filtre, vi har pumpet 109.834 m3
vand ud i ledningsnettet, og der er faktureret 105.353 m3 til forbrugerne. De resterende 4.481 m3 skyldes
forskel på aflæsningstidspunkter, dog er forskellen på aflæsningen blevet mindre, da vi har skiftet til
fjernaflæste målere hos halvdelen af forbrugerne, resten bliver skiftet i april & maj i 2020 , da gravearbejdet i forbindelse med kloakeringen er færdig for denne gang, forventer vi at differencen mellem
produktion og salg bliver mindre fremover.
Anmodning om ledningsoplysninger er stadigvæk en af de store opgaver, der går nok et par år endnu, inden
det stilner af, på det tidspunkt skal der tages beslutning om ændring af det arbejde, da tiden nærmer sig,
hvor ledningsoplysninger skal oplyses og leveres inden 2 timer.
Råvandspumpen i boring nr.3 skal op og renoveres i 2020, da produktionen er faldet til 19 m3 i timen, vi har
købt en ekstra pumpe, så når vi tager pumpen op til rensning og renovering, sætter vi samtidig den nye
pumpe ned, på den måde holder vi gang i alle tre boringer, det er tilsyneladende noget vi skal regne med
fremover.
Vandanalyserne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1070 af 28. Oktober
2019, der er fortsat mange vandværker, der har svært ved at overholde grænseværdierne.
Vi har i 2019 fjernet den gamle rentvandstank og retableret området, det har givet lidt bedre plads ved
vandværket, på grund af det våde vejr i perioden, tog vejen skade af transporten, derfor har vi renoveret
vejen, der er i slutningen af året anskaffet en ny kompressor, da serviceringen af den gamle efterhånden
var blevet så dyr, at man kunne købe en ny hvert andet år, det skal ses i forbindelse med de krav der er
blevet indført
Sidste år droppede vi annonceringen i Ugeavisen, for i stedet at lægge indkaldelsen til generalforsamlingen
på hjemmesiden, Indkaldelsen er ligeledes offentliggjort på info tavlen ved Din Købmand.
Der er i forbindelse hermed, ingen der har protesteret over den beslutning.
Til sidst men ikke mindst, en TAK for godt samarbejde i bestyrelsen.

