Generalforsamling d.26-2-2015

Beretning

Velkommen til den 113 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.
Omkring sidste års generalforsamling var Claus og jeg på kursus i Grenå. Hygiejne og
ledelsessystem hed kursuset. Det er et lovpligtig kursus som alle drift ansvarlige skal have hvis de
er på et vandværk som pumper mere end 17000m3 vand op. Kursuset sluttede af med et besøg på
vandværket, hvor vi gennemgik vandværket. Der blev konstateret et par ting som man burde få
rettet for at undgå en forurening
På den tid var der stadig gang i kloakeringen I Ørsted. Vi har også i 2014 skiftet en masse rør. Det
er mest stik af gl. jernrør der er blevet skiftet, men på Vest vej ved rutebilstationen, og her sidst på
året på Storegade er der også skiftet lidt hovedledning. I den forbindelse vil jeg gerne takke de
forbrugere det har gået ud over, for tålmodigheden under renoveringen. Vi kan her om lidt igen i
år se på regnskabet at der er underskud pga. den megen renovering. Som jeg hvis også sagde ved
sidste års generalforsamling, så er det mange penge vi har puttet i jorden, men når nu asfalten var
oppe så var det bare med at få det udskiftet de jernrør som vi nu stødte på. Her ved årets udgang
blev man også færdige med kloakering så der er blevet mere roligt igen i Ørsted.
Al det rørudskiftning har jo taget lidt timer. Vi har i den forbindelse lavet en aftale med Ørsted
Fjernvarme om at Claus og jeg godt må lave vandrør, mod at vi skriver timerne op som vi bruger.
Timerne bliver så modregnet, så det er Vandværket der betaler vores løn, i den tid vi laver
vandrør. En rigtig god aftale for begge parter synes vi, og Ørsted vandværk håber den kan
fortsætte. I den forbindelse har vi fået mærker med Ørsted Vandværk på fjernvarme bilen, og vi
har fået en fælles hjemmeside med både vand & varme, så selve samarbejdet er blevet mere
kendt end det måske var.
Vi har haft inspektion af vores rentvandstank her i sommer. Kort fortalt har der været en dykker
nede i tanken for at se om alt var i orden. Der var lidt mangan/okker på bunden, det blev suget op
men ellers var den i orden. Man anbefaler inspektion hvert 5-6 år, så nu kan den lidt igen den.
I 2013 takkede vi nej til at gå med Vandsamarbejde vest. Et nyt vandværk i Løvenholm Skoven,
som kan forsyne hele den nordvestlige del af kommunen. Bestyrelsen har været til et nyt
orienteringsmøde her nede på kroen, uden at det ændrede på vores beslutning. Idet vi takkede nej
udløste det så en anden udfordring: I kommunens vandplan stilles der krav om nødforsyninger
mellem de mindre vandværker. Vi er 7 vandværker i det gamle Rougsø kommune der er gået i
dialog om nødforsyninger imellem værkerne, så der er store udfordringer/udgifter i fremtiden.
Tørslev vandværk har fået tilbud om at komme med i Ørsted vv. Der er 28 forbrugere og det
forventes at de siger ja til tilbuddet her på deres generalforsamling om kort tid. Tørslev vv betaler
selv alle udgifter i forbindelse med sammenlægningen.
Her ved udgangen af 2014 forsynede Ørsted Vandværk 830 målere, det samme som året før. De
havde brugt 107155m3 mod 110478 m3 året før. Til slut jeg sige tak til bestyrelse, kollegaer og
revisor for godt samarbejde i det forløbne år vil.

