Bestyrelsens beretning for perioden 2017-18
Der har i perioden været afholdt 9 bestyrelsesmøder

Der er deltaget i møder med kontaktudvalget for vandværker i kommunen.
Personalet deltager løbende i kurser og informationsmøder, med
Vandværksforeningen, omkring drikkevandssikkerhed, vandsektorloven,
skattelovgivningen. Og nu også Persondataforordningen.
Skattesagen mellem staten og de forsyningsvirksomheder der var udtaget, endte
med at forsyningsvirksomhederne tabte sagen, vandselskaberne overvejer at anke.

Antallet af forbruger er 6530 enheder
Den udpumpede vandmængde er 488.674 m3 det solgte vand er 461.554 m3.
Hvilket giver os et vandspild på 5,5 %, det er et godt stykke under straffe grænsen på
10 %
Vandet vi pumper ud er forsat af god kvalitet, og overholder alle gældende krav til
drikkevand.
Der er kommet nye regler for prøveudtagning af vandprøver,
Persondataforordningen.
Et nyt begreb, (lovgivning) som vi er nød til at forholde os til.
Hvilket kun giver mere arbejde.
Vi har tilkøbt et SMS modul til vort afregnings system,
Således vi kan sende en SMS til forbrugerne, i tilfælde af vandbrud eller forurening.

Vor vandværks chef Vibeke Andersen, som valgte at stoppe sidste år, er nu tilbage
som økonomiansvarlig. I forbindelse, med en omstrukturering, (ikke på kontor.)
Vor medarbejder Rene, har fået titlen driftsleder, hvilket betyder at han fungerer
som næstkommanderende / stedfortræder ved Jespers fravær,

Samt at han varetager flere administrative opgaver på kontoret.

Ventilationssystem på Bregnerød der er forsat problemer med.
Vi arbejder nu med en ny løsning på iltning af råvand
Ikke noget der påvirker vandkvaliteten,
Vi har derfor besluttet at iværksætte er tilbundsgående undersøgelse af
vandværkets, produktions anlæg.
Med henblik på at få udarbejde en langsigtet plan for renovering af vandværket.

Vi arbejder for tiden med en overtagelse af Rævebakkens vandværk.
Det er et mindre vandværk med 340 andelshaver/tilslutninger.
Rævebakken har deres medlemmers accept af overtagelsen på plads.
Vi mangler nu selve overdragelses dokumentet samt selve sammenkoblingen af
værkerne,
Rævebakken har en betalings forpligtelses i forhold til indlemmelsen i Gilleleje
vandværk.

Administrations bygningen.
Vi er ikke kommet helt i mål med udenoms arealerne ved vor nye administrations
bygning, men der arbejdes på det, (vandværkets egen arbejdskraft)
P. pladsen er færdig og hegnet er sat op.

Vandtårn.
På sidste års generalforsamling, tilkendegav generalforsamlingen at bestyrelsen
kunne arbejde, vider med salg af vandtårnet, det har vi nu sat i udbud.

Der er kommet annonce ud for ca.2 uger siden. Sammen med salg det gamle
Tinkerup vandværk.

Vi har fået nogle bud ind, og vil i nærmeste tid beslutte det vider forløb.
Vi har inviteret Advokat Peter Boholt, med i dag, for at kunne svare på evt.
spørgsmål.

Fra salg af jordstykke på kastanje alle.

Fjernaflæste måler: vi mangler nu kun ca. 200 nye måler der skal skiftes, før vi er i
mål.

Og vi skifter forsat stikledninger og stophaner.

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

