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Bestyrelsens beretning for året 2011 d. 29.03.2012
Indledning

2011 bød ikke på den store aktivitet med hensyn til nye
tilslutninger. Dog fik vi i årets løb to nye hvilket også kan ses i
regnskabet. Så nu er der 367 interessenter i vandværket.
Vandanalyser.
Udgifterne til vandanalyser er steget til kr. 23.000 hvorimod det var
kr. 19.000 året før, det skyldes forskydninger i forhold til sidste år
hvor analyseomkostningerne var lavere. Det er vand
analyseprogrammet der har udløst de store omkostninger fra sidste
år. Heldigvis har der ikke været bemærkninger til vandkvaliteten
som er rigtig god, så det kan vi glæde os over.
Administration.
Som noget nyt har bestyrelsen besluttet at udvide samarbejdet
med Grenå Anholt vandværk således at de nu også administrere
betalingen af vandværkets regninger Dette har naturligvis betydet
en stigning i omkostningen til ekstern administration, men
bestyrelsen mener at dette beløb er en god investering i forhold
minimeringen af misforståelser i forhold betalingen af vandværkets
fakturaer.
Driften,
Vi har i årets løb udpumpet 60533 m2 og ud faktureret 50682 m2.
Spild har således været 9851 m2. Årsagen til det store spild
skyldes at en del forbrugere i de tidligere år ikke rettidigt har
indberettet deres selvaflæsninger, og er dermed blevet anslået.
På baggrund af en målrettet indsats i 2011, er det nu lykkedes at få
næsten alle aflæsninger ind. Vi har efterfølgende konstateret at vi
har skønsmæssigt anslået mange forbrugere for højt således har
betalt for flere m2. end de har forbrugt.
Selve vandværket kører perfekt med små
vedligeholdelsesomkostninger.
Vi har nu besluttet i samråd med vore vvs ere at vi nu udskifter den
store hydrofore.
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Regnskabet.
Vandværket har realiseret et mindre underskud før renteindtægter.
Underskuddet kan primært tilskrives ekstraordinære høje
vedligeholdelsesomkostninger. Nøjagtig som vi sagde sidste år. Det
ser desværre ud til at vedligeholdelsesomkostningerne forbliver
høje, så derfor har bestyrelsen tilrettet takstbladet, så det rækker
til at dække de faktiske omkostninger. Vi har hævet
tilslutningsafgifterne jf. vandværksforeningens anbefalinger. Til
gengæld har vi ikke hævet selve vandprisen og erdermed fortsat
blandt de billigste vandværker.
Formuen.
Vi har placeret en del af vandværkets formue i obligationer og i
Jyske Invest. For regnskabsåret 2011 har foreningen realiseret
renter og kursgevinster på 275.000 kr. Det synes vi er pænt set i
lyset af den lave rente og svære finansielle markeder.
Hjemmesiden
Jeg vil også lige nævne hjemmesiden som giver nyttig information
om vandkvalitet m.m.
Afslutning.
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke vore
samarbejdsparter, vvs og entreprenør og sluttelig vil jeg takke den
øvrige bestyrelse for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i
årets løb.
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