Beretning 2006.
Vi har i 2006 haft 11 tilslutninger 8 parcelhuse, samt 3 landejendomme u/dyrehold.
Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder & Ekstraordinær Generalforsamling. Vedtægter.
Lidt tal gymnastik, Der er oppumpet 124.140 kbm. vand, vi har leveret 102.947 kbm.
vand . Årets resultat viser et overskud på Kr. 81.143,00. Vandkvaliteten har været
stabil gennem året, så vidt vi vidste, indtil det modsatte blev bevist i slutningen af
November, hvor der blev konstateret kolibakterier i vandet (53)
Der blev i mit fravær (ferie) iværksat en undersøgelse af en mulig årsag, idet man tog
prøver af alle boringer, efter filter samt afgang vandværket (3 dage efter) konstatering
af kolibakterier, der var under <1 frem til rentvandstank, men afgang vandværk var
der 6 kolibakterier, så der var kun et at gøre, det var af med afdækningen på
rentvandstanken, da der ikke kunne komme noget ned ved mandedækslet.
Efter afdækningen var fjernet kunne det konstateres, at der var små revner, samt et
par utætheder og desuden var skåneunderlaget under plastmembranen ikke sand, men
opgravet fyld med store sten imellem og da der på et tidspunkt, havde været
oversvømmelse i form af svigt i pumpestop, var sandet skyllet bort, med det til følge,
at plastmembranen lå på sten, dette kan have forårsaget huller i dugen, så der ved
kraftige regnskyl er sivet regnvand forurenet med jord ind i rentvandstanken.
Efter udskiftning af dugen blev der taget prøve af vandet ca. 8 dage efter
udskiftningen, nu var de koliforme bakterier faldet til 2, men stadig ikke godt nok, da
der med de nye prøveudtagninger er en vis udsving, besluttede vi at se tiden an og så
tage en prøve senere.
Ny prøve blev taget den 27 februar i år, her var resultatet <1, så nu er vandet OK.
Grundet nedbrud på en pumpe, har vi udskiftet 2 pumper.
Vi har fået ledninger og stophaner lagt på digitalt kort, vi mangler kun enkelte
placeringer af stophaner på landet, ligeså mangler der enkelte i byen, det kniber lidt
med, at få mål ind fra de nye installeringer, det skal vi have styr på.
Der er indgået en treårig aftale med Eurofins om analyseprøver. Rabat 20%.
Hjemmesiden kører som den skal, jeg har i hvert fald ikke hørt andet.
Vi vedtog først på året, at starte med kontrol af vore målere, men på grund af
manglende tid har VVS firmaet endnu ikke udtaget den første serie (ca. 22 målere) til
kontrol, det er ikke tilfredsstillende.
Vi har indgået aftale med PBS, så medlemmerne kan indbetale vandafgiften
automatisk. Men det kniber med tilslutning, mange tror det sker automatisk.
Jeg vil slutte min beretning med, at takke den siddende bestyrelse for godt
samarbejde i det forløbne år.

