Generalforsamling d.27-2-2013

Beretning

Velkommen til den 111 generalforsamling i Ørsted Vandværk. Ifølge vedtægterne har vi en
dagsorden vi skal følge, og det første punkt er valg af dirigent. Og vanen tro så foreslår bestyrelsen
Ole Carstensen.
Da sidste års generalforsamling var slut tog Claus og jeg op på vandværket for at skifte
hovedvandmåleren, den var begyndt at tælle baglæns en gang i mellem. En ny måler koster ca.
15000 kr.
Inden det sidste sne var væk, var Leif i gang med at skifte de sidste vandmålere, denne gang var
det Assentoft smede og vvs forretning han var ansat ved.
Hen på foråret kom der gang i renoveringen af kloarkerne i Ørsted. Det gav lidt udfordringer til
vandværkspasserne. Der blev gravet en del vandledninger over, nogen mere end en gang, og jeg
vil gerne takke de forbrugere det har gået ud over, for tålmodigheden mens skaderne blev
udbederet. Det positive var dog at vi fik tegnet rørene rigtig ind på kortet, og vi fik udskiftet de
gamle jernrør som vi stødte på.
Efter sommerferien kunne vi konstatere at Ole Carstensen havde været i vandværksbestyrelsen i
35 år. Det er lang tid, men han kan jo mange år endnu, og det er jo rart med en erfaren mand i
bestyrelsen.
Inden jul havde vi det årlige eftersyn af vandværket. Det blev konstateret at filteret ikke blev
skyllet ordentlig. Det betød udskiftning af nogle ventiler og et par luftcylindre. Pris ca. 20.000kr.
Ifølge dansk lovgivning skal vandanalyser for vandværker være offentlig tilgængelige, enten via
avis, hjemmeside el. generalforsamling. Vi har ingen hjemmeside endnu, men det er noget vi
arbejder lidt på. Før kom vandanalyserne i avisen via kommunen, det gør de ikke længere. Så de er
her og der har ikke været noget at bemærke hverken med nitrit (som vi kæmpede lidt med en
overgang) el. andre uønskede stoffer.
D.31-12-2012 var der 830 målere el. forbrugere om man vil i Ørsted Vandværk, det samme antal
som året før. De havde brugt 110478m3 mod 115366m3 året før – små 5000m3 mindre end året
før.
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelse og revisor for godt samarbejde i det forløbne år. Også tak til
Judith og Claus, jeg syntes at vi i fællesskab får klaret hovedparten af de opgaver vi får lagt på os,
selv om der bliver flere og flere. Især indberetninger og kontroller vil ingen ende tage. Også tak til
Ib som er god at have især når vi skal have gjort rede for nogle ting tilbage i tiden.
Lidt om fremtiden: solceller på taget af vandværket---eternit vandledning på Rougsøvej udskiftes i
næste mdr. Ny mindre ledning på Smedegyde + div. jernrør ved opgravning.
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