Beretning 2011.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, og jeg har deltaget i fællesmødet for vandværker i
Varde Kommune, samt møder i Varde Vandråd, der har ikke været møder i kontaktudvalget for (gl. Helle Kommune). 2011 har været forholdsvis rolig.
Der har været 2 tilslutninger i 2011, 1 parcelhus, 4 ejerlejligheder og den ny børnehave.
Så det samlede antal andelshavere er nu 688.
Vi har et overskud på kr. 122.371,00, efter renter på kr. 28.570,00. Som omtalt sidste år,
har vi fordelt vores formue, så vi er under indskydergarantien på de 750.000,00 kr., vi har
valgt to banker, den ene aftale udløber sidst i Marts i år, så renteindtægten bliver større
for 2012, da det er en aftalekonto med løbetid på 2 år.
Året i tal: Vi har indvundet 123.137 Kbm. vand, vi har leveret 115.916 Kbm. vand til
medlemmerne, det er en stigning på 288 kbm. i forhold til sidste år, ca. 5000 kbm. er
anvendt til at skylle filtre, herefter er der en difference på ca. 2.221 kbm., der bla. skyldes
vandmålere der har stået stille, samt den usikkerhed der er i tidspunktet for aflæsning .
Vi har monteret 1 hovedventil mere til området Engvej og Parkvej, da der ikke kunne
lukkes for vandet, med mindre vi lukkede for det halve af Fåborgvej, samtidig blev de
sidste anboringer på Parkvej udskiftet. Desuden har vi udskiftet råvandspumpen i boring
DGU 1221325 på grund af slitage. Vi takker for forbrugernes tålmodighed, i forbindelse
med diverse lukninger og deraf følger, i form af brunt vand m. m. ved genåbning.
Vandprøverne har ikke været stabile, der har været et par anmærkninger, bla. forhøjet jern
og turbiditet og for lav PH, hvilket skyldes bedre analysemetoder (de kan næsten se
problemerne, før de er der) og et anlæg der trænger til en renovering. Vi har derfor drøftet
hvilken løsning der skulle til, for at opdatere vandværket, der har kørt siden 1982 uden
større investeringer i vandbehandlingsanlægget. Vi overvejer, at ombygge filtrene til for
og efterfiltrering, samt eventuelt nyt styringsanlæg, så anlægget kan fjernstyres. Vi har
desuden overvejelser om en ringforbindelse, til området syd for banen.

TAK for godt samarbejde i bestyrelsen.

