Beretning 2017.

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt deltaget i møder i Varde Vandråd. To fra bestyrelsen har
været på kursus i grundlæggende vandforsyning.
Der har været 4 tilslutninger i 2017 3 indenfor bygrænsen, samt 1 uden dyrehold. Det samlede antal
andelshavere er nu 703.
Vi har en overdækning på kr. 278.004,00, der har været renteindtægter på kr. 31.515,00.
Vi har produceret 111.980 m3 vand, heraf er 2.539 m3 anvendt til at skylle filtre, vi har pumpet
110.980 m3 vand ud i ledningsnettet, og der er faktureret 107.725 m3 til forbrugerne. De
resterende 3.255 m3 skyldes vandspild ved graveskader og forskel på aflæsningstidspunkter,
aflæsning ved forbrugerne sker før jul og aflæsningen på vandværket følger kalenderåret.
Separering af kloaknettet giver stadig mange anmodninger om ledningsoplysninger, og graveskader
har der også været i 2017, man er nu færdig med Tværvej, Bredgade, Nørregade & Fabriksvej. Der
graves videre i 2018, sidste etape er Storegade, Lochmannsvej, Jernbanegade & Nørremarken, vi
forventer ikke de store problemer i dette område.
Vandprøverne er OK nu, anmærkningerne på kim ved 22 grader er løst, det viste sig at problemet
kun eksisterede på vandværket, da prøvehanen afgang vandværket var fejlplaceret, det har den for
øvrigt altid været, da den var placeret bagved rentvandspumperne. Hvilket er påpeget flere gange,
men man mente ikke det havde den store betydning, prøvehanen er nu placeret kort før vandet
forlader vandværket.
På vandværket har vi udskiftet stern på den gamle del af vandværket, det er fornyet med
beklædning af zink, så det nu er vedligeholdelses fri.
Den nye hjemmeside ved Rambøll har givet en del problemer, men efter en del rettelser i
mailprogrammet kører det som det skal, så er der kun tilbage, at lære/holde hjemmesiden up to
date.
Bestyrelsen har besluttet at droppe annonceringen i Ugeavisen, da der næsten ikke er stof fra vort
område, så indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden, det samme vil ske
med andre meddelelser. Indkaldelsen vil blive offentliggjort på info tavlerne i Brugsen & ved Din
Købmand. I den forbindelse forelægges et forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen, da
der vanen tro ikke forventes fremmøde af 2/3 af medlemmerne, vil der blive afholdt en
ekstraordinær generalforsamling eller endelig vedtagelse på næste års ordinære generalforsamling.

Til sidst en TAK for det gode samarbejde i bestyrelsen.

