I/S Veksø Vandværk – Formandens beretning for 2012
Indledning
Vi har i år måtte sige farvel til et af vores bestyrelsesmedlemmer, Henrik Nilsson, som er
flyttet fra byen.
Bestyrelsen siger Henrik tak for mange års godt og hyggeligt samvær.
Som nyt medlem i bestyrelsen er indtrådt et tidligere bestyrelsesmedlem, nemlig Søren
Benthin, som bestyrelsen byder velkommen tilbage.
Bestyrelsen m.v.
Bestyrelsen består i dag af mig som formand, Lau Rasmussen som kasserer, Poul Neumeyer
som regnskabskyndig, Michael Søderhamn Midtgaard som ansvarlig for vores hjemmeside
samt Jens Vagn Nielsen, Niels Aabye og Søren Benthin som bestyrelsesmedlemmer.
Som revisorer er valgt Poul Kennov og Søren Benthin og, som revisor suppleant er valgt Hans
Christensen.
Søren Benthin er efter sin indtrædende i bestyrelsen fratrådt som revisor og der skal derfor
på generalforsamlingen her i dag vælges en ny revisor.
Som vandværkets repræsentanter i bestyrelsen for Stenlien Vandværk er valgt Poul Neumeyer
- som er næst formand i Stenliens bestyrelse – og Erik Næhr.
Som vandværkets repræsentant i KVE udvalget er valgt Erik Næhr.
Der har i perioden fra sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Grundvandspuljen
Der er i 2012 lukket 13 boringer/brønde i Egedal Kommune, inkl. 2 brønde i Veksø.
Der vil fortsat blive opkrævet 5 øre pr. m3 oppumpet vand til Grundvandspuljen.
Der har været afholdt 3 møder fælles med KVE.
KVE – Kontaktudvalget for de private vandværker i Egedal Kommune
Aftalen med eurofins om udtagning af vandprøver og analyser udløber den 30.6.i år.
Forinden vil der blive indhentet tilbud for de næste 4½ år i henhold til et meget grundigt
udarbejdet ”Tilbudsprogram” udført af Peter Egemose Grib fra Hove Vandværk.
Vandplanen for Egedal Kommune har været drøftet i udvalget og der var stor tilfredshed
med kommunens oplæg til planen.
Kommunen opfordrer alle vandværker til at pejle deres boringer enten den 2. eller 3. oktober.
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Stenlien Vandværk A.m.b.a.
Jeg har igen i år haft et godt og tæt samarbejde med vores medarbejdere på vandværkerne
De brænder fortsat for opgaven med at drive vores 2 vandværker – på Smedebakken og på
Stenlien – optimalt, til gavn og glæde for alle forbrugerne. Tak for det.
Der er i alt fra vores 2 vandværker oppumpet 359.895. m3, hvilket er 20.728 m3 mindre end
i 2011. Den mindre vandmængde skyldes især en reduktion af vandforbruget i Stenløse.
Der ikke lagt op til begrænsninger af vor indvindingstilladelse på 500.000 m3.
Vandværket på Smedebakken
I forbindelse med ombygningen af vandværket – som blev afsluttet sidste år – blev der
etableret et UV filter på skyllevandet, som havde til formål at reducerer udledningen af
spildevandsmængden og dermed også spildevandsafgiften til Egedal Forsyning.
Man må sige at det er lykkedes, idet besparelsen i 2012 har været ca. 90.000 kr.
Vandværket på Stenlien
Dette vandværk kører fortsat upåklageligt.
En eks. 250 mm råvandsledning trænger til at blive renset. Alternativet hertil kunne være at
lægge en ny ledning, dette undersøges pt.
Det er endvidere på tale at udskifte filtermaterialet i forfilteret.
Stenløse Vandværk
Vores samarbejdsaftale om en døgnvagtordning - som omfatter eftersyn, udskiftninger og
reparationer på vores ledningsnet - fungerer tilfredsstillende.
Desværre kan jeg ikke sige det samme om samarbejdet med formanden for Stenløse
Vandværk, idet dette ikke er tilfældet.
Jeg blev for nyligt bebrejdet, at jeg for 2½ år siden på et møde med Egedal Forsyning, ikke
havde været enig med ham i det vi drøftede på mødet.
Dernæst måtte jeg ikke kontrollere hans oplysninger fra et efterfølgende møde med EF –
uagtet at disse var forkerte.
Kontrollen var åbenbart berettiget.
Og endelig måtte jeg ikke skrive en artikel i Vandposten uden at han først var blevet
informeret om det.
Jeg må konstatere, at formanden har svært ved at samarbejde med personer, som har
en anden mening/opfattelse end hans egen.
Han har givet udtryk for, at han vil stoppe som formand for Stenløse Vandværk.
Jeg ser frem til at det sker, idet jeg tror, at det vil gavne samarbejdet mellem vores 2
vandværker.
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Vandforsyningsplanen
Den nye vandforsyningsplan for 2013-2023 har været til ”for høring” hos kommunens
vandværker i perioden 4.-18. december 2012, hvor vi har haft mulighed for at rette faktuelle
fejl og mangler, hvilket er blevet gjort.
Poul Neumeyer og Jens Vagn Nielsen var den 17.12.2012 til møde med EK, hvor den nye
vandforsyningsplan blev gennemgået.
Planen ligger til høring frem til den 25. april, hvorefter den vil blive politisk behandlet.
Planen kan ses på kommunens hjemmeside.
Vandsektorloven
Loven – som vi heldigvis ikke er omfattet af - eksisterer fortsat til stor irritation for de
vandværker, som er omfattet af loven.
Der arbejdes pt. politisk på, om loven kan ændres.
Veksø Vandværk I/S
Interessenter
1 ny ejendom er blevet tilsluttet vandværket.
Tilslutningen er sket i marts måned.
Vi har herudover fået henvendelse fra 2 ejendomme mere, som ønsker at få oplyst prisen på
en tilslutning.
Det har de fået, og jeg afventer deres tilbagemelding om de ønsker tilslutning eller ej.
Vi har pt. i alt 508 målere, 843 tilsluttede ejendomme med ca. 2.000 forbrugere og et vandforbrug på 77.792 m3.
Til sammenligning havde vi 2011 et vandforbrug på 74.606 m3 og i 2010 et vandforbrug på
77.725 m3.
Vi kan konstatere, at vores vandforbrug ligger meget jævnt.
Ledningsbrud
Lørdag den 26.1. i år havde vi et mindre ledningsbrud på Stationsvej ud for nr. 2 (hvorfor
sker sådan noget altid på en lørdag?).
Vores vagtordning med Stenløse Vandværk fungerede igen upåklageligt, og i løbet af dagen
var bruddet udbedret.
Levering af måleroplysninger til Egedal Forsyning (EF)
Der er fortsat en aftale med EF om afregning af vores indberettede måleroplysninger.
Indtægten i 2013 vil udgøre ca. 18.580 kr. inkl. moms.
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Måleraflæsning m.v.
Vores kasserer har oplyst, at vi har modtaget 400 indberetninger via mail, 70 indberetning
via kort og 38 stk. ved vores aflæsninger.
Takstblad for 2013
På generalforsamlingen sidste år blev ”Forslag til Takstblad for 2013” godkendt.
Takstbladet er efterfølgen blevet pristalsreguleret pr.1.10. 2012 og godkendt af EK i december
Vandanalyser
Vores vandanalyser er fortsat meget fine.
På vores hjemmeside kan man se analyseresultaterne.
Vandforbrug
Vi har i 2012 købt 77.792 m3 vand men kun solgt 74.530 m3 vand, hvilket svarer til en
difference på 3.262 m3 = 4,19 %.
Årsagen hertil kan enten være forkert indberettede måleraflæsninger, vandmålere som viser
for lidt eller små udsivninger fra ledningsnettet eller det omtalte ledningsbrud på Stationsvej.
I 2011 var differencen på 2,34 %.
Bestyrelsen finder ikke differencen tilfredsstillende, hvorfor den vil indgå i vores overvejelser
om indføring af elektroniske vandmålere.
Såfremt der er interessenter der har en mistanke om, at der finder udsivning sted på vores
ledningssystem, anmodes de om at kontakte formanden herom.
Jeg kan oplyse, at landsgennemsnittet for ledningstab er på 7 %.
Vandmålere
Bestyrelsen overvejer om vi i forbindelse med, at vi til næste år står over for en udskiftning
af vores nuværende målere, skal gå over til elektroniske målere.
Vandprisen
Vores m3 pris på 16,90 kr. inkl. moms og målerafgift er den 3. billigste i Egedal Kommune.
Afslutning
Jeg vil slutte af med en tak til bestyrelsen, vores 2 revisorer og Svend Olsen for et godt og
hyggeligt samarbejde.

Erik Næhr
Formand
Veksø den 20.3.2013

