Vollerup-Ulkebøl Vandværk, andelsselskab.
Bestyrelsens beretning for 2012.
Beretningen opdeles således:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bestyrelsesarbejdet.
Vandværket og boringerne.
Ledningsnet m.v..
Vandsalg – vandspild.
Lovgivning m.v..
Kontrolsystem for vandmålere – nye vandmålere.
Aflæsningskort – det bliver sidste gang det omtales.
Fremtiden, herunder vandforsyningsplanen fremadrettet.
Afslutning.

Året 2012 gik forsyningsmæssigt godt, kun lidt afbrydelser i forbindelse med ændring af spildevandsledninger i Vollerup.
1: Bestyrelsesarbejdet.
Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i året og har her behandlet vandværkets økonomi, der gik næsten til 0 inden årets udgang, hvilke
projekter der skulle laves i året, og herunder fastholdt vi trenden fra 2011 med at holde igen med ledningsarbejder, idet vi var enige
om at prioritere udskiftningen af vandmålere højt, og der kom pludselig skred i udskiftningen, da jeg blev ringet op af Kamstrup, der
oplyste at vi havde fået leveret 180 målere med fejl i, og sammen med udskiftningen af disse blev der hjemkøbt den resterende del af
det aftalte antal fra Kamstrup.
De sidste målere vil blive skiftet nu i foråret 2013. Så er alle målere elektroniske og kan aflæses i løbet af ca. 3 timer kørende i bil.
Der er fortsat et glimrende samarbejde med AlsBogføring, der har næsten al kommunikation med andelshaverne omkring afregninger
m.v..
Vi blev også i bestyrelsen enige om at anskaffe en mobiltelefon til vandværket, nåh ja mest til formanden, men den gives til en anden
under ferie og lignende, der er nemlig viderestillig fra fastnet telefonen til mobilen, og det har været et stort gode her i forbindelse
med aflæsninger og årsopgørelser, hvor andelshaverne har kunnet få fat i nogen.
Der bliver i øvrigt jævnligt ringet til vandværket af andelshaver, men også med reklamer om at man vil sælge noget teknisk eller
andet.
Vi besluttede i efteråret at få udfærdiget et jubilæumsskrift og som de fleste er klar over, blev det lavet og bragt ud til alle
andelshavere samt samarbejdspartnere.
2: Vandværket og boringerne.
Der er ikke sket det helt store på selve vandværket bortset fra lidt reparationer ved døre og vinduer, og der er også blevet repareret på
boring 3, der var skredet sammen og er nu rettet op.
I efteråret fik vi lavet en tilstandsrapport på vandværket, og den blev lavet af Hydrogeolog Jørgen Krog Andersen, Dansk Vand og
Naturcenter, og det blev en virkelig god først gennemgang af vandværket og derefter en rapport i 3 dele på ca. 120 sider.
Konklusionen var at vandværket er helt i top med hensyn til bygninger, boringer, filteranlæg og renvandstank samt alt det andet.
Vi har fået godkendt at udlede det rene skyllevand efter bundfældning, men til gengæld vil man ikke have slammet på renseanlægget,
da man mener der er for mange metaller i ud over jern og mangan.
Sidste år omtalte jeg at vi skulle have etableret endnu en tank til opstemning af skyllevandet, der skal henstå i 24 timer og bundfælde.
Det er ikke kommet i gang før nu, da Vand og Jord ved Sønderborg Kommune ikke har givet godkendelsen før den 25. februar 2013.
Det skal så være etableret inden 1. oktober 2013.

I den anledning har vi undersøgt om den ekstra tank kan spares ved at vi ændrer på filterskyllerutinerne, det vil sige hvis vi kan
bringe skyllevandsmængden ned på ca. 12 m³ pr. skylning, så kan det være i den eksisterende. Men det arbejdes der på.
Slammet der skal fjernes én à 2 gange om året skal sendes til Kommunekemi formentlig, men der skal forinden tages analyseprøver
af det.
Vi har i øvrigt ikke fået en byggetilladelse til en ekstra tank? Den er der søgt om.
3: Ledningsnettet.
Som oplyst sidste år har vi i år fortsat den holdning at koncentrere os om udskiftning af målere og lade ledningsnettet afvente, bortset
fra nødvendige reparationer.
4: Vandindvinding – vandspild.
Vandspildet er steget lidt siden sidste år, hvor det var 9,78 % og i år er det 11,05 %, idet der er oppumpet 157.272 m³ og solgt
139.898 m³ og det giver et spild på 17.374 m³. Stigningen kan måske tilskrives de brud der har været. Vi tror at når der er installeret
nye målere hos alle, så får vi et mere rigtigt billede af den solgte mængde, og skal vi så til at søge efter brud, kan det blive aktuelt af
nedsætte sektionsmålere for at kontrollere forskellige områder for brud.

5: Lovgivning med diverse bekendtgørelser.
De er altid opdaterede og hentes på FVD’s hjemmeside, bl.a. har dette medført at vandværkspasseren må træde tilbage, idet der nu er
krav om at man skal have gennemgået 2 kurser, et i miljø og et driftskursus i henholdsvis 2 og 3 dage. Jeg er som formand og nyansat
vandværkspasser tilmeldt disse 2 kurser og har allerede deltaget i et aftenkursus.
Kurserne afsluttes med en eksamen, der skal bestås.
Der skal også laves et ledelsessystem for bestyrelsen, så man har en beskrivelse af alt hvad der foregår omkring vandbehandlingen og
vandforsyningen.
Det har så medført at jeg har set en del af de gamle ringbind igennem og har heri fundet en del brugbare skrivelser omkring de
tekniske ting på vandværket. Alt dette skal skrives ind i nogle skemaer som så skal ajourføres ved ændringer i systemerne.
6: Kontrolsystem for vandmålere.
Som oplyst sidste år har vi valgt at undlade at udtage prøver, da vi skifter samtlige målere ud, og det medfører så at de næste der skal
udtages til kontrol skal udtages i 2017, efter 6 år.
7: Aflæsningskort.
Det er sidste gang dette punkt er på, da de sidste får skiftet deres måler inden efteråret.
8: Fremtiden.
Ja der er ikke så meget, men til gengæld noget meget væsentligt, Vandforsyningsplanen 2013 – 2025, hvor vi p.t. er i dialog med
Sønderborg kommune, Vand og Jord, og Sønderborg Vandforsyning om fordelingen af forsyningsområder.
Vi ønsker af få alt mellem Huholt og Hørup, men det er Sønderborg Vandforsyning ikke enig i, så vi må se hvad der sker.
9: Afslutning.
Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2012, og der skal også lyde en tak til vandværkspasser, revisorer og
bogholder samt samarbejdspartnere, AlsBogføring, Arkil, Augustenborg-Hørup Vvs, Allan Sørensen Vvs, Eurofins, N. H. Jespersen,
Xergi, Siemens, Munters og Vand- Schmidt.

Karsten Iwersen, bestyrelsesformand

