Beretning 2013.
Den 23. December døde bestyrelsesmedlem Kurt Holm, efter kort tids sygdom, jeg vil
bede forsamlingen rejse sig og mindes Kurt. Æret være hans minde.
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, deltaget i fællesmøde for vandværker i Varde
Kommune, samt møder i Varde Vandråd, og Helle kontaktudvalg.
Der har været 3 tilslutninger i 2013, to landejendomme uden dyrehold og en med
dyrehold. Det samlede antal andelshavere er nu 694.
Vi har et overskud på kr. 338.023,00, efter renter på kr. 20.615,00. Det store overskud
skyldes dels de tre tilslutninger, samt det forhold, at Varde Kommune har ændret
procedure, med hensyn til tilslutninger i nye udstykninger, så vi får betaling for
tilslutning, samtidig med anlæg af hovedledning til grundene. Så overskuddet kommer
ikke fra driften.
Vi har indvundet 123.064 m3 vand, heraf er 2.872 m3 anvendt til at skylle filtre, vi har
leveret 115.957 m3 vand til medlemmerne, det er en stigning på 2.925 m3. i forhold til
sidste år, da var det modsat. De resterende 4.235 m3 det skyldes lidt vandspild i forbindelse med frostsprængningen, utætte stophaner og tidspunktet for aflæsning.
Indvindingen aflæses pr. 31. December. Frostsprængningen var i en ubenyttet landejendom, vandspildet blev opdaget ved et tilfælde, stort set samme dag det indtraf,
alligevel gik der lang tid, inden vi lokaliserede stedet.
2013 har været et travlt år, med mange udfordringer. Her tænker jeg ikke mindst på
kloakseparering. Vi er startet på tilbagestrømssikring, det er besluttet, at kontrollere de
bygninger, der er opført siden reglerne blev indført i 2002. Desuden vil vi skrive til
samtlige indehavere af erhvervsbygninger, med en påmindelse om lovliggørelse efter
de nye regler. Det vil kræve ombygning, af stort set alle vandinstallationer. Der har
været en del utætheder og udskiftning af stophaner. Vi har installeret en kapselblæser
for bedre skyl af filtre. Vandmålerne i område 9, 12 og 1 er afprøvet og godkendt til
endnu 6 års opsætning. Vi har overvejet opsætning af solceller, men har udsat det på
ubestemt tid.
Vandprøverne har været stabile, der har dog været en anmærkning, på for høj aggressiv
kuldioxid, det skyldes for stor tillid til PH måleren. Der har været periodevis udfald ved
filterskyl. Der har sidst på året været en del klager på grund af vandmangel og brunt vand,
men det skyldes overgravning og udskiftning af ledninger og stophaner. Vi kan kun håbe
på tilgivelse fra forbrugernes side.
TAK for godt samarbejde i bestyrelsen.

