Generalforsamling nr. 115 i Ørsted vandværk d.22-2-2017
Beretning for 2016
Ved den her tid sidste år, blev renoveringen af vores boringer afsluttet. Den ene af
vores 2 boringer fik vi renoveret i slutningen af 2015 og den anden tog vi så i starten
af 2016. Begge boringer syntes at fungere fint nu, men vi mangler stadig
reetablering af vandværksgrunden. Efter vi havde væltet træer og fået grunden
rodfræset blev det et vådt forår. Vi besluttede at udsætte det til det blev mere tørt.
Da det endelig blev tørt, havde entreprenøren ikke tid, og vi måtte ud i et nyt tilbud.
Erik Pedersen fik arbejdet, men de har åbenbart også haft lidt travlt i efteråret.
Først på året var der lidt småreparationer på vandværket: Nye lejer i en
skyllepumpe + lejer i en affugter. Ude på ledningsnettet har der været heldigvis kun
været få brud. Et par brud har dog været lidt mere alvorlige. Det ene var en
afgrening til en brandhane der var flækket og vi måtte lukke natten over inden vi
kunne få det rep. Det andet gav oversvømmelse ned i en kælder, og gav lidt
vandskader inden vi fik lukket.
Da det først i marts stadigvæk så ud til at det gik fint med leverancen af vand til
Tørslev, blev den midlertidige om kobling ved Tørslev vandværk lavet permanent.
I jagten om kommunes krav på en nødforsyning, har vi vendt næsen mod Ll. Sjørup.
Kommunen har en pejleboring som vi måske kan overtage. Vi har holdt et møde
med Per Misser fra kommunen, og ejeren af matriklen i Ll. Sjørup. Alle var enige om
at gå videre med planerne så, vi mener vi er kommet godt fra start. Det er dog noget
som kommer til at tage lidt tid. Vi skal først have overdraget boringen, derefter kan
vi først søge om indvendingstilladelse, hvorefter det skal ud i høring.
For at have lidt til at stå imod med til en forhåbentlig ny kildeplads i Ll. Sjørup + nye
vandmålere i den nærmeste fremtid, har vi set os nødsaget til at hæve vandprisen
med 50 øre pr. 1000 L. Prisen er så for første gang i 10 år steget fra 2,25 kr. til 2,75
kr. pr. 1000 L.
Her ved årets udgang forsynede Ørsted Vandværk 857 målere. Der er faktisk
kommet 30 nye målere til, (28 fra Tørslev + 2 i Ørsted) men der er så blevet et hus
nedrevet på Rougsøvej så en samlet tilgang på 29. De har tilsammen brugt 113 219
m3 vand, det er12007 m3 mere end året før. Her til slut vil jeg bare sige tak til
bestyrelse, kollegaer, revisor for samarbejdet i det forløbne år.

