Beretning 2015.
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt deltagelse i Varde Vandråd og Helle kontaktudvalg.
Der har været 1 tilslutning i 2015. Det samlede antal andelshavere er nu 730. Der er opsat 696
målere.
Vi har et underskud på kr. 286.536,00, efter renter på kr. 54.002,00. Det store underskud skyldes
udgifter til flytning af hovedledningen i Nørregade som fulgte kloakledningerne. Det viste sig at
være en svær opgave, da der ligger gas i den ene side og mange andre ledninger i den modsatte
side. Man kan ikke kræve afstand til vore ledninger, når vi er de sidste der ankommer på stedet.
Vi har indvundet 119.667 m3 vand, heraf er 2.809 m3 anvendt til at skylle filtre, vi har leveret
116.274 m3 vand til forbrugerne, det er en fremgang på 794 m3. i forhold til 2014. Der er en
difference på 1.355 m3 der skyldes, ændret aflæsningstidspunkt, vandspild ved graveskader og
utætheder, her tænker jeg på vanding af en græsplæne i Bredgade.
I 2015 har der været mange udfordringer, separering af kloaknettet giver mange anmodninger om
ledningsoplysninger, ligesom der har været en del graveskader, både hos grundejere og de
entreprenører der udfører arbejdet for Varde Forsyning. Der udskiftes stophaner som bliver
blotlagt ved kloakeringen, det drejer sig om de aluminiums an boringer man brugte tidligere.
Vi støder på mange ting som ikke er som man forventede, tit skal det laves her og nu inden det
dækkes til, senest på Fåborgvej ved Skovgårdsvej, hvor to 110 mm hovedledninger var sluttet
sammen med en 50 mm ledning på ca. 20 meter.
Der bliver stadigvæk klaget over vandmangel og brunt vand, men det skyldes fortsat
kloaksepareringen, samt udskiftning af ledninger og stophaner. Men det er et velkendt problem
som forbrugerne er nødt til, at affinde sig med. Der klages over manglende bekendtgørelse, men
når en vandledning graves over, er det svært for ikke at sige umuligt at bekendtgøre det i god tid.
Vandprøverne er stabile nu, der har været en enkelt anmærkning, på forhøjet ammonium i april
måned, men det var før vi fordoblede vandbehandlingen, som vi omtalte sidste år, ved
igangsætning af de to filtre, der stod i reserve, det har bevirket at PH nu er på 7,6-7,7, så der skulle
være styr på problemet med aggressiv kuldioxid.
Bestyrelsen vedtog sidste år, at fremtidssikre vandværket, med en ny beholder til rent vand, idet
der kræves en større forsyningssikkerhed. Vi har arbejdet med sagen og det er besluttet, at det skal
være en rustfri ståltank, for det er fremtiden. Under arbejdet blev det oplyst, at der skal søges om
landzonetilladelse for projektet, med tegning af det påtænkte byggeri, så derfor har bestyrelsen
besluttet, at opføre en bygning til to rustfrie ståltanke, der er indhentet overslag på bygning og
rustfrie ståltanke. Hele projektet vil være billigst, hvis det udføres på en gang. Den samlede pris er
på ca. kr. 1.400,000,00, vi har tænkt at låne det resterende, hvor det er billigst.
TAK for det gode samarbejde i bestyrelsen.

