Beretning 2008.
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, deltaget i fællesmøde for samtlige vandværker i
Varde Kommune, samt deltaget i DVF´s temamøde i Rødding og diverse møder i
Varde Vandråd. Desuden har der været møde med Sydenergi og Varde Kommune i
anledning af Sydenergi´s nedgravning af fiberkabler.
Årsagen var Sydenergi´s manglende overholdelse af afstandskravene til vore
vandledninger, samt kommunens manglende engagement i sagen, vi har indhentet en
udtalelse fra en advokat, konklusionen fra advokaten angående en retssag kontra en
skriftlig aftale, om afholdelse af ekstraudgifter, i forbindelse med reparation af vore
ledninger og ventiler, var efter vores opfattelse 50/50 og ifølge advokaten, skulle vi
bevise, at de ikke havde overholdt afstandskravene, hvilket ville være forbundet med
store udgifter, derfor valgte vi, at indgå en aftale med Sydenergi, med Varde
Kommune som tovholder, da det i sidste ende var Varde Kommune, der har forlangt
den placering fibernettet fik. Sagen er ikke afsluttet endnu.
Der har været 6 tilslutninger i 2008, 4 parcelhuse og 2 landejendomme uden dyrehold.
Desuden har vi overtaget administrationen af Ribe Amts Boligforening´s ejendomme i
Agerbæk, hvilket er en forøgelse på 55 så det samlede antal medlemmer er nu 669.
Året i tal, vi har oppumpet ca. 115.000 Kbm. vand, ifølge vores nye måler (første hele
år) har vi leveret 109.227 Kbm. vand til vore medlemmer, det er noget mindre end
sidste år, det skyldes måden, at regne sig frem til udpumpningen, der har vist sig, at
være meget upræcis. Vi har et overskud på kr. 196.265,00, heraf renter på kr. 72.326,00.
I løbet af 2008, har vi udskiftet alle de gamle målere, så vi nu kun har en type målere.
Telefonabonnementet hos TDC er opsagt, da det ikke bruges mere til alarm.
Vi har indgået aftale med Eurofins, om vandanalyser med en større rabat, på
foranledning af Varde Vandråd. Vandrådet forestår derforuden arbejdet med nye
beredskabsplaner og regulativer, da de skal være ens for hele kommunen.
Vandprøverne har været stabile, dog med den tilføjelse, at iltindholdet ikke overholder
kravene. Derfor har vi bestilt KEMIC til, at ændre ilttilførslen på anlægget. Samtidig
har vi udskiftet kompressoren, da det var lige før, at den producerede mere vand end
luft.
TAK for godt samarbejde i bestyrelsen.

