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Bestyrelsens beretning
Der er nu gået 2 år med en ny bestyrelse, og nu føler jeg at vi er ved at have godt styr på de
fleste facetter i vandværksdrift. For god ordens skyld skal jeg nævne at ingen andelshavere er
til- eller fratrådt Gershøj Vandværk.
Højdepunkter i 2017
Vandkvalitet
Vi har fået taget 2 prøver på ledningsnettet i 2017, som begge var fine i forhold til alle målte
parametre. Derudover har vi fået taget en prøve på hver boring, denne prøve skal vi udføre
hvert 5. år og er desværre også ret omkostningstung.
Samtidig med prøverne på boringer har vi fået målt på de pesticider har været meget oppe i
pressen og som er blevet brugt til bl.a. roedyrkning før i tiden.
Heldigvis viste prøverne at vores vand intet indhold af pesticider har – hverken roe pesticid
eller andre – endnu.
Vandforbrug
Vi har i 2017 pumpet 14.869 m3 ud til forbrugerne og vi har en samlet målt vandmængde på
vandmålerne på 13.027 m3. Det betyder vi har et tab/umålt forbrug på 12 %, hvilket er 2 %
lavere end sidste år – men stadig i den høje ende. Vores plan er at installere nogle
sektionsmålere på vandledningerne i 2018, så vi kan komme en evt. lækage nærmere.
Samlet giver det et forbrug på 83 m3 pr. hustand.
Nye vandmålere
Vi har i det sidste kvartal af 2017 fået gennemført en komplet udskiftning af samtlige
vandmålere i vores forsyningsområde, som vi fortalte om på sidste års generalforsamling –
dette var også årsagen til at den faste afgift var steget med 500 kr.
Vi har lavet et udbud på opgaven, både på vandmålere og på installationen.
Vi skulle have skiftet 145 vandmålere samt indkøbe fjernaflæsningudstyr der aflæser 1 gang i
døgnet og har fået priser fra 3 leverandører. Den billigste var Kamstrup med en samlet pris på
178.000 kr. Vi har selv sat fjernaflæsningsudstyret op på vandværket samt konfigureret og
indlæst alle forbrugere, hvilket har betydet en besparelse på ca. 28.000 kr. i forhold til hvis
Kamstrup skulle have haft udført dette arbejde.
Vi har også fået priser fra 3 forskellige VVS’er i forhold til installationen og her var Kolby & Søn
billigst, med en samlet pris på 410 kr. pr. måler.
Da vi i bestyrelsen selv har skiftet nogle af målere (bestyrelsens egne samt de store målere).
Den indsats har betydet en besparelse på ca. 6.000 kr., den samlede udgift til Kolby & Søn blev
derfor 52.480 kr. Samlet set en besparelse på ca. 35.000 pga. bestyrelsens egen indsats i
projektet.
Den samlede pris for vandmålere er 230.455 kr. Hvilket efter vores vurdering ikke kan gøres
meget billigere.
Da vi nu modtager døgnaflæsninger, betyder det årsaflæsningen sker automatisk samtidig har
målere indbygget teknologi der gør at vi kan se om fx et toilet løber og vi har også fanget et
enkelt toilet der løb på den baggrund. Hvis det ikke opdages kan det nemt koste over 5.000 kr.
på årsbasis.

Bestyrelsesmøder
Vi har i 2017 afholdt 6 bestyrelsesmøder samt adskillige mindre møder i forbindelse med
vandmålerudskiftningen samt driftsproblemer med vandværkerts kompressor.
Dette er også forklaringen på den øgede udgift til bestyrelsesmøder.
Tiden på vores bestyrelsesmøder er især gået med:
- Projektplanlægning af udskiftning af vandmålere.
- Undervisning i software der hører til fjernaflæsningen af vandmålere.
- Projektplanlægning af inspektion af rentvandstank
- Planlægning af service gennemgang, som foretages hver måned og bliver registreret i
vores vandværksstyring, således vi kan dokumentere det over for kommunen.
- Overdragelse af kasserens opgaver til vandværkernes edb-service.

Vandværkernes edb service
Da vores gode kasserer stopper om et år, tror vi ikke på at vi kunne få en ny til at lave det
store arbejde med at lave fakturaer og regnskab hvert år. Samtidig ville vi som nævnt blive
ramt af meget større dokumentationsarbejde i forbindelse med persondatafordningen.
Derfor har vi kigget rundt i markedet og fundet et solidt gammel jysk firma; vandværkernes
edb-service. Jeg var selv lidt skeptisk når de bruger edb i stedet for IT, men det har indtil
videre været en meget positiv oplevelse og de yder en fantastisk kundeservice til en fast pris.
Udgiften er 60 kr./måler/år for alt arbejde med faktura inkl. omkostning til
nets/betalingsservice og så skal de have 4.000 kr. for at lave regnskab, budget og takstblad.

Vedligeholdelsesopgaver
Normalt skal vandværkets rentvandstank inspiceres hvert 5. år, sidst det var gkort var i 2007,
så derfor har vi gjort det i 2017. I den forbindelse var der lukket for vandet en formiddag i
efteråret. Resultatet af inspektionen var at tanken var rigtig pæn og havde kun en enkelt
overfladisk revne i betonen. Den holder vi øje med om 5 år igen.
Til gengæld var stigrørene til pumperne godt tæret og de skal derfor skiftes indenfor det
næste år.

Vand i hanerne
Vi har haft vand i hanerne på 99,9 % af tiden.
Der har været 11 timer i 2017 hvor der har været lukket for vandet.
Der har været et brud på en jordledning Bovelgårdsvej i starten af året.
Heldigvis opdagede både vi og andelshavere det hurtigt.

Økonomiske tilstande
I forbindelse med regnskabet kan det nu ses at vi har skiftet forsikringsselskab og elselskab og
vi lavet forskellige tiltag som skal spare på strømmen.
Selvom vores budget 2018 umiddelbart viser et underskud, mest pga. vi skriver vores inventar
hurtigt af, vælger vi at nedsætte vandafgiften til 500 kr. igen.
Således det kun var i 2017 at vandafgiften var 1.000 kr. pga. finansieringen af vandmålerne,
som har en holdbarhed på min. 12 år.
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Planen for 2018
Nye vedtægter

Vedligeholdelsesopgaver
Kloakering af vores skyllebrønd skal laves om og tilsluttes spildevandssystemet.
Vi skal have foretaget en videoinspektion af gammel boring.
Installation af sektionsvandmålere i nettet, så vi kan forsøge at lokalisere vores vandtab.
Persondata forordning, vi skal leve op til de nye strenge regler vedr. persondata fra EU.
Heldigvis efter vi har fået vores målerdata på Kamstrups servere og vores faktureringsdata på
hos vandværkernes edb-service er det heldigvis en overkommelig opgave.
Hvis vi stadig havde de opgaver selv, skulle vi have haft hjælp af en advokat.

Til slut, vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for en stor indsats for det forgange år.
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