Bestyrelsens beretning for perioden 2019-20
Generalforsamlingen blev udsat.
Der har i perioden været afholdt 12 bestyrelsesmøder
Og meget begrænset mødeaktivitet pga. Covid 19
Virussen som også har påvirket vandværkets daglig dag.

Der er deltaget i 1møde med kontaktudvalget for vandværker i kommunen.
Kursus aktivitet har også været begrænset,
2 medarbejder har deltaget i vandoperatør kursus
2 medarbejder har deltaget i kursus om tilbagestrømning af vand.

Vi har nu ansat vort eget grave team, bestående af 2 mand,
Som er udstyret med bil, gravemaskine, og værktøj for ledningsarbejder.

Nye tilslutninger, der er kommet mange nye forbruger. Ca 100 nye forbruger.
Og der er flere på vej.

Vi er glade for den opmærksomhed der er på vort vand, og ser frem til at vi alle
bliver bedre til at passe på det,
Alle vores boringer og udpumpnings steder er blevet analyseret efter de nyeste krav.
Og alle prøver over holder kravene.

Antallet af forbruger er 6984 enheder
Den udpumpede vandmængde er 499.659 m3 det solgte vand er 487.916m3.

Hvilket igen giver os et historisk lavt vandspild på 2,4 %, det er et godt stykke under
straffe grænsen på 10 %
På teknik siden: her har vi renoveret 3 stk. boringer.
Vi etableret ny forsynings/nødforsyning til Villingebæk vandværk, i forbindelse med
overtagelsen af Rævebakkens vandværk.
Andre anlægsarbejder : ifm.. Forbindelsen til Villingebæk, har vi skiftet ca. 700 m
forsyningsledning og en del stik, i Dr. Mølle strandvej.
Skiftet en del af en hovedledning i Bregnerødvej.
Samt Rønnealle og Æblehaven ca. 650 m.
Nye ledninger i Cirkusvej.
Kysthusene :her har vi overtaget dele af de tidligere private forsyningsledninger.
Der er sat 170 målerbrønde.

Fremtids visioner:
Vi har iværksat en undersøgelse af selve vort vandværk, som vi orienteret om sidste
år.
Vi arbejder forsat sammen med ingeniører og rådgiver, omkring udformning af nyt
vandværk, som skal være vandværket af i morgen, dvs. fremtidssikret, vi skal have
alt indtænkt.
Rensning af vand, forsynings sikkerhed evt. blødgøring , arbejdsmiljø, energi
optimering, grøn profil.

Hertil er vi begyndt at afsætte midler, til finansiering
Det nye vandværk skal ligge på samme matrikel som det nuværende, da boringerne i
området kan bruges forsat.

Fjernaflæste måler: vi mangler nu kun ca. 15 nye måler der skal skiftes, før vi er i
mål.

Vi skifter forsat stikledninger, stophaner og sætter målerbrønde.

Til sidst vil jer takke bestyrelsen og de ansatte for et godt samarbejde i perioden.

