Generalforsamling nr. 118 i Ørsted vandværk d.27-2-2020.
Beretning for 2019
I februar sidste år fik vi den endelige indvendingstilladelse til boringen i Li. Sjørup, og samtidig fik vi
fornyet tilladelsen på de eksisterende boringer i Ørsted. Tilladelsen gælder i 30 år.
I samme måned gav kommunen tilladelse til en markboring mindre en 1000 m fra vores boring i Li.
Sjørup. Vi skrev en notits til kommunen om tilladelsen. Teksten lød på, at vi var noget bekymret
for at markboringen ville givet en forøget risiko for forurening, da der ikke er samme restriktioner
som ved en drikkevandboring. Svaret fra kommunen var at de havde set på notitsen, men det
ændrede ikke på afgørelsen.
For at komme videre i processen med boringen i Li. Sjørup, hyrede vi en rådgiver fra Rambøll.
Det trak dog noget ud med den rådgivning. Fra første møde i april gik der helt til august før vi
hørte fra ham igen. Her kunne han dog berette at der var kommet kontrol på en del flere
pesticider, end dem vi havde fået kontrolleret for første gang vi prøvepumpede. Desuden var der
et forhøjet tal på NVOC (ikke flygtigt organisk kulstof). Efter en kort prøvepumpning i oktober,
kunne vi konstatere at der ikke var pesticider i vandet, men forsat forhøjet NVOC.
Da der var delte meninger om NVOC’en nogensinde ville forsvinde, kontaktede vi Vandsam om vi
stadig kunne komme med der, hvis det blev nødvendigt. De var meget imødekommende, og vi var
meget velkommende hvis det blev aktuelt.
Efter et møde med Per Misser fra kommunen og rådgiveren fra Rambøll, blev vi enige om at
prøvepumpe en sidste gang, og der er vi så nu.
I februar sidste år fik vi en besked om at der vand op af fortovet på hjørnet af Dr. Høgsvej &
Højvangsvej. Et T-stk. var revnet og det blev skiftet. I samme omgang skiftede vi 2 hovedstophaner
da de ikke kunne lukke helt. I august måned kunne vi konstatere et noget høj vandforbrug om
natten, 10m3/timen mod normalt næsten 0. Lidt nat arbejde med lukninger i forskellige retninger
fik forbruget indkredset til strækningen fra Rougsøhallen mod Stenaltmarkvej. Et par dage efter
opdagede en forbruger vand i marken over for Rougsøskolen, og der blev gravet op. En sten havde
slidt hul på en 110 mm. så derfor det store forbrug.
Ved sidste generalforsamling fortalte jeg at de sidste vandmålere ville blive skiftet i 2019. vi valgte
dog at dele dem op i 2 portioner. Der blev skifter 254 i 2019 og de sidste ca. 260 bliver så skiftet i
år.
Ørsted Vv. har pumpet 117492m3 ud til forbrugerne. Det er 5017m3 mindre end året før.
Afregningen med 861 forbrugerne er på 113290m3. Det giver et spild på ca. 3.5 %, ca. 0,5 % mere
end året før. Priserne på vand og faste bidrag er uændret her til 2020.
Tak til bestyrelse, kollegaer og revisor for samarbejdet i det forløbende år.

