Generalforsamling 19. maj 2019

Beretning for 2018
Indledning
Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og
har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en
trykforøgerstation.
Vandværket leverer vand til 693 andelshavere i området Drøsselbjerg By, Venemosen,
Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.

Hvad koster vandet?
Her et eksempel:

=

33 kr. pr. m3

Men det er ikke gjort med det. Kalundborg Kommune skal også have sin andel. Baseret på
ovennævnte forbrug, er spildevandsafgiften fastsat til:

Derfor har det kostet denne forbruger 3.307,70 kr. at bruge 72 m3 vand i 2018.
I alt 46 kr. pr. m3.
Vandværket indberetter forbruget til kommunen, men har selvfølgelig ikke noget at gøre med
afgiften og dens inddrivelse. Vi tog den med, blot som en forbruger oplysning.

Hvordan gik årets levering af vand
Vi har udpumpet 25837m3 og solgt 25576 m3. Det giver et meget beskedent spild på 1,010%. Det
er lidt bedre end sidste år og mange, mange gange bedre end vandværker i almindelighed. Det er
ikke usædvanligt med 6-8% vandspild i ledningsnettet.
Den tørre sommer.
Driften har været stabil i perioden. Det har ikke været nødvendigt at indføre restriktioner for
forbrugerne.
Forbruget har været ca. 3000 m3 større end sidste år.

Kvaliteten af vandet er fortsat i top.
•
•

Alle analyser er under grænseværdierne.
Der er ingen målbare pesticider.

Driftsforstyrrelser
Det blev udskiftet tilgangsrør fra boring i bunden af skylletårnet på vandværket. Årsag: Rust. Arbejdet
nødvendiggjorde driftstop i 3 uger.
Arbejdet blev udført i ugerne 46 - 47 – 48. Der blev leveret vand til vort ledningsnet fra Stillinge
Strands Vandværk.
I denne periode blev vi ramt af lukning fra Stillinge Strands Vandværk, fordi Slagelse Kommunes
kloakeringsprojekt uheldigvis ramte den vandledning vi blev forsynet fra to gange.
Tirsdag 13. nov. blev vandforsyningen kortvarigt afbrudt. En underboring på Krebsevej ramte vores
vandledning.
Tirsdag 20. nov. kl. 13:00 havde projektledelsen fra Orbicon indkaldt til ”Ledningsejermøde”. Her
blev der kort informeret om projektet. Der blev på mødet ikke informeret om forventet lukning af
vandtilførslen. Først næste dag blev informationen bragt videre af Stillinge Strands Vandværk.
Lukningen skete torsdag 22. nov. fra kl. 09:07 – 12.00.
Det gav en meget uheldig situation, hvor det ikke var muligt at informere forbrugerne via vores
mail-system, som på det tidspunkt kun var etableret hos regnskabsføreren. Han var på ferie.
På bestyrelsesmøde 3. december blev det besluttet, at formanden skulle have samme adgang til
mail-systemet.

Persondataloven

•

De nødvendige processer for overholdelse af loven er udfærdiget og godkendt hos Kalundborg
Kommune.
Persondataloven er lagt på Vandværkets hjemmeside.

Etableringen af Persondataloven for vandværket blev udført af formand og regnskabsfører,
uden udgift for andelshaverne. Flere vandværker havde konsulenthjælp til opgaven.

Nyt kontrolprogram for vandforsyningsanlæg

Status på udformning af nyt kontrolprogram.
Programmet er godkendt af Kalundborg Kommune og det er taget i brug hos Højvang .
Fremtidens kontrolprogram vil være uforudsigeligt. Antallet af analyser vil stige eksplosivt. I dag
testes for 20 forskellige kemier og det tal kan komme op i flere hundrede, efterhånden som
videnskaben opdager deres tilstedeværelse. Analyse laboratorierne ser kronede dage i møde, mens
vandværkernes udgifter til analyser vil stige tilsvarende.

Forespørgsel om opsætning af sendeanlæg ved Trykforøger stationen.

Vandværket har modtaget en forespørgsel om opsætning af en sendemast for mobiltelefoni, på
arealet ved trykforøger stationen, som ville give en årlig lejeindtægt på ca. kr. 15.000.
Vandværket er ikke ejer arealet ved trykforøger stationen, men omfattet af en betalt servitut af 18/31982, som giver vandværket råderet til grunden, hvor trykforøger stationen er etableret. Vi kan ikke
beslutte en eventuel opsætning, men ansøger er blevet bedt om at kontakte ejeren af arealet, da der
pladsmæssigt er en mulighed for opsætning af en mast.
Bestyrelsen er imidlertid ikke fortaler for opsætning af en mast.

-

Vi har ikke hørt yderligere i den sag.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

På bestyrelsesmøde 3. december blev det besluttet, at gennemføre seminaret ”Kodeks for godt
bestyrelsesarbejde” for personale og bestyrelse, inkl. suppleanter. Seminaret blev holdt 3. februar
2019 og på det efterfølgende bestyrelsesmøde, blev en række kodekser gennemgået og besluttet
implementeret i bestyrelsesarbejdet.
Områder: Aktivt ejerskab, Bestyrelsens opgaver og ansvar, Bestyrelsens kompetencer, Honorering af
bestyrelsen, Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse.
Danske Vandværker anbefalede alle vandværker at gennemfører seminaret og implementere
”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, inden myndighederne lovgav på området. Leverance af rent
vand får stadig mere opmærksomhed politisk og vi skal være på forkant med øgede krav fra
lovgivningen.

Møder og kurser.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2018, samt en ekstraordinær generalforsamling, med
det ene punkt at godkende ny revisor.
Formanden er repræsentant for Drøsselbjerg Strands Vandværk i Kalundborg Vandråd og deltager i
møderne.
Desuden deltages i Vandværksmesser og temadage om vand.
Formanden har deltaget i følgende kurser:

•
•
•

Beredskab og krisehåndtering.
Lav et godt udbudsmateriale
Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Regnskabsføreren har deltaget i

•

Vandværksjura

Sommerfesten gik til Skælskør, med sejltur på fjorden og besøg på Borreby Slot. Herefter middag i
Skælskør. Det er besluttet, ikke at afholde sommerfest på dette niveau i 2019.

Samarbejde.

Samarbejdet i bestyrelsen kan ikke roses nok. Alle tager fat og det inklusive vores suppleanter, som
deltager i alle møderne.
Jeg vil gerne fremhæve kassereren, der sprang til fra en post som suppleant i slutningen af 2017. Han
har sat sig ind i arbejdet på rekord tid og etableret et fremragende samarbejde med
regnskabsføreren.
Samarbejdet med vores ansatte er ligeledes eksemplarisk. Tak til Garly Hansen for at passe godt på
vores vandværk og Bjarne Thor Jensen, for råd og vejledning i den daglige drift. Regnskabsføringen
er altid klar til tiden.

Bestyrelsen
Drøsselbjerg Strands Vandværk a.m.b.a.

