Beretning 2009.
Den 18. Januar var det 75 år siden Agerbæk Vandværk så dagens lys, dagen blev
forbigået i tavshed, da vi i bestyrelsen har besluttet, at afholde et åbent hus arrangement
i Maj måned, for at festligholde de 75 år.
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, og tre fra bestyrelsen har deltaget i fællesmøde for
samtlige vandværker i Varde Kommune, samt været repræsenteret i diverse møder i
Varde Vandråd. Desuden har der været møde i kontaktudvalget for gl. Helle Komm.
Der har været 5 tilslutninger i 2009, 1 parcelhus, 3 landejendomme uden dyrehold og 1
landejendom med dyrehold. Så det samlede antal andelshavere er nu 679.
Året i tal, vi har oppumpet ca. 116.000 Kbm. vand, vi har leveret 110.904 Kbm. vand til
medlemmerne, det er en stigning på ca. 700 kbm i forhold til sidste år, resten ca. 5000
kbm. er anvendt til skylning af filtere. Vi har et overskud på kr. 225.795,00, heraf renter
på kr. 41.720,00. renterne er en nedgang på ca. 31.000,00, som skyldes de faldende
renter, tilslutningerne andrager kr. 143.600,00, overskud på driften er herefter kr.
40.475,00. I den forbindelse kan det oplyses, at vi senest 1. Oktober skal have vores
formue fordelt i forskellige pengeinstitutter på grund af nye regler om garanti for
indestående i pengeinstitutter.
Der er langt om længe indgået en skriftlig aftale, med Sydenergi A/S, om afholdelse af
ekstraudgifter, i forbindelse med reparation af vore ledninger og ventiler, i de tilfælde
hvor de ikke har overholdt afstandskravene til vore ledninger, vi har haft det første
tilfælde, da vi skiftede hovedventiler i krydset Storegade/Fåborgvej. Vi har endvidere
skiftet hovedventiler på Debelvej og Sønderbyen ved det gl. vandværk. Der er udskiftet
7 spindler på Tranebærvej inden fortovsarbejdet blev udført.
Vandrådet og Varde Kommune har udarbejdet nye beredskabsplaner og regulativ, som er
ens for hele kommunen, regulativet bliver lagt ud på hjemmesiden. På fællesmødet blev
det oplyst, at beredskabet planlægger, at nedlægge en del brandhaner.
Planen er herefter, at samtlige vandværker i kommunen skal udarbejde en beredskabs- og
handlingsplan for eget område.
Vandprøverne har været stabile, dog har aggressiv kuldioxid ikke overholdt kravene.
Derfor har vi besluttet at tilsætte mere akdolit i filteranlægget, alternativt skal filtrene
ombygges til for og efterfilter.
TAK for godt samarbejde i bestyrelsen.

