Generalforsamling d.22-2-2012
Beretning
Velkommen til d.110 generalforsamling i Ørsted Vandværk. Ifølge vedtægterne har
vi en dagsorden vi skal rette os efter, og det første punkt er valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Ole Carstensen.
Ja så er det så et års tid siden vi var her sidst----- og hvad er der så sket i Ørsted
Vandværk??
Sidste forår havde vi lidt for meget nitrit i vandet. Silhorko var her og stille lidt om
på filteret, og så har det været i orden siden.
Henvendelse fra Norddjurs Kommune om rejsning af 48 m høj mast på nabogrund.
Ingen indsigelser fra Ørsted vandværk
Så var vi til et par møder med Norddjurs Vandråd og Norddjurs Kommune om
kommunens vandforsyningsplan. Planen er ikke afsluttet endnu, men det er også en
stor mundfuld—der er meget der skal undersøges og mange der skal spørges, men
kort sagt går planen ud på at sikre vores drikkevand i fremtiden.
Også i foråret gik Leif fra Rougsø i gang med at skifte vandure - der er skiftet 380
stk. pris 76000kr. Resten bliver skiftet i år.
Så måtte vi have en ny elmotor til vores kompressor. Bespændingsbeslag var brækket
af en morgen vi kom op på vandværket. Ny købt ved Ørsted EL.
Små rep. på ledningsnet;
Stikledning rep. på Bondhøjvej – brønd fuld af vand. Samtidig fik vi sat en ny
spindel på stophane ved Greve. Det var rigtig godt, for så kunne vi lukke der da
ledningen til skydebanen blev gravet over da kloakledningen fra Hevring til Ørsted
blev gravet ned.
I efteråret fik vi opdateret vores kort – så vi er lidt med igen.
Ny forbrugere: Rougsøvej 55 Poul Anker Thomsen – vandledning går ud til
Rougsøvej 53 (trailermanden) så han også kan komme på en dag han får lyst til det!!
Østerbakken 24
Så blev der jul og nytår og d. 31-12-11 var der 830 forbrugere el. ure på Ørsted
vandværk, 2 mere end året før og de havde brugt 115366m3 vand mod 120736m3
året før. Der er pumpet 118780m3 op, det giver et spild på 2,87% lidt usikkerhed
omkring målere !!
Så vil jeg slutte af med at sige tak til bestyrelsen + revisor og til kollegaer (Judith og
Claus) og også tak til Ib som stadig er med på sidelinien.
Spørgsmål ??

