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I 2017 fik vi ikke nye tilslutninger på Parkvej, men derimod fik vi tilsluttet
Mads Madsen på Kattrupvej, som vi byder velkommen i vandværket.
Vandanalyser og vandkvalitet.
Udgifterne til vandanalyser er faldet yderligere i forhold til niveauet fra
tidligere. Generelt er vandkvaliteten meget tilfredsstillende, og vi kunne i
2017 med stor tilfredshed konstatere at vi ikke har problemer med
nedbrydningsprodukter fra chloridazon eller andre pesticider. Det har
desværre været tilfældet for mange andre vandværker.
I løbet af 2017 har bestyrelsen også drøftet kalkproblemerne i vores vand.
Bestyrelsen valgte at konsultere Gunnar Olsen fra A. Højfeldt. Han
vurderede, at der pt. ikke findes en løsning, som fungerer tilfredsstillende.
Bestyrelsen valgte, at henlægge sagen med et afkalkningsanlæg, men er
indstillet på at genoptage en drøftelse af problemstillingen, når der findes en
god løsning på markedet.
Det nye vandværk leverer høj forsyningssikkerhed
Endnu et driftsår er gennemført med det nye vandværk. Alt har fungeret
upåklageligt og bestyrelsen er meget tilfredse med anlæggets
funktionaliteter og driftsstabiliteten.
Et nyt vandværk i kombination med udskiftning af den problematiske ledning
på Tranevej i 2016 har reduceret vandspildet til det laveste niveau
nogensinde i Tebstrup Vandværks historie. Vandspildet udgjorde kun 413
m3, svarende til 0,75% af den udpumpede vandmængde på 55.471 m3.
De skøn af forbruget der blev foretaget sidste år fordi målerne ikke var
installeret skulle være håndteret i forbindelse med aflæsning af målerne i
2017. Så alle forbrugere skulle nu have betalt for deres faktiske forbrug
2017.
Vores nye målere er blevet elektronisk aflæst to gange. Endvidere har vi
aflæst målere med vores udstyr for Riis-Ejer, Tåning og Lyngvejen samt
etableret afregningsmodel for vores arbejde.
Vi overvejer, at etablere en eller to antenner i Tebstrup til aflæsning af
vandmålere for at kunne følge forbruget og vandspildet nærmere, men
udviklingen går meget stærkt, så vi er opmærksomme på at valg af
teknologi til datahjemtagning kan ændre sig på kort sigt.
Vi nåede desværre ikke at etablere sektionsmålere i 2017, som planlagt. Vi
ønsker fortsat at placere sektionsmålerne tre-fire strategiske steder på
ledningsnettet med GSM teknologi, så målerne via mobilnettet kan aflæses
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fra hjemmecomputeren sammen med vandværkets hovedmåler og
derigennem forudse ledningsbrud og mindske vandspild. Projektet er
udskudt.
Vi fik afholdt et ekstra åbent hus arrangement, så alle de medlemmer der
ikke nåede forbi i juni 2016 fik en chance mere. Arrangementet afholdte vi
fredag den 16. juni kl. 16.00, men desværre kom der ikke mange
medlemmer forbi.
Dialog med nabovandværkerne.
I 2017 har der været to møder med vores nabovandværker – det drejer sig
både om Hylke Station, Hylke-Brørup, Lyngvejens, Riis-Ejer og Tåning
Vandværk.
Møderne har været foranlediget af Skanderborg Kommune som ønsker et
tættere samarbejde med de lokale vandværker imellem for at understøtte
forsyningssikkerheden.
Vi har foreløbig samarbejde omkring aflæsning af elektroniske målere, hvor
vi har investeret i udstyret og fakturerer de andre vandværker efter en aftalt
afregningsmodel.
Samarbejdet vedrørende forsyningssikkerhed er ikke endeligt formaliseret,
men dialogen forsætter. Skanderborg Kommune har udskudt deadline for
formel samarbejde til 1. juli 2019.
Hjemmesiden.
Hjemmesiden har været ude af drift i en periode. Vi har derfor besluttet at
opdatere hjemmesiden til en ny standard, som kører mere stabilt og bliver
nemmere at redigere.
Administration.
På det administrative område har vi haft et meget tilfredsstillende
samarbejde med Vandcenter Djurs, de er vores kompetente
sparringspartnere, der har leveret assistance med stor fleksibilitet og
konduite i det foregående år.
Bestyrelsen har i forlængelse af sidste års generalforsamling drøftet en
honorarmodel, som følge af den tiltagende arbejdsbyrde. Bestyrelsen har
afsat 20.000 kr. i budgettet til honorar, som bestyrelsen ønsker at fordele
mellem bestyrelsesmedlemmerne. Dette forslag til honorar drøftes under
budgettet.
Økonomi.
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Trods store investeringer de senere år har vandværket fortsat en stærk
økonomi med ca. 4 mio.kr. i likvider. Vi skal påregne at skulle bore endnu en
boring indenfor den nærmeste årrække, men der arbejder vi fortsat på at
finde en samarbejdsmodel så vi samtidig kan komme til at levere vand til
nogle af vore naboer for at få bedre økonomi i en sådan boring.
Overordnet set arbejder bestyrelsen på en langsigtet investeringsplan, hvor
der udover en ny boring også indgår udskiftning af flere forsyningsledninger,
ny rentvandstank mv.
Som vi tidligere har påpeget er alt dette nødvendigt for at sikre at vi kan
køre med samme økonomiske model, som vi gør i dag.
Vi har besluttet at det faste administrationsbidrag stiger med 100 kr. pr.
måler, som følge af udskiftningen til elektroniske målere og omkostninger
forbundet med aflæsning. Takstbladet for 2018 er således ændret.
Afslutning.
Afslutningsvis vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for et rigtig godt og
konstruktivt samarbejde, tak til vore lokale og øvrige samarbejdspartnere
for et godt samarbejde i det forgangne år.

Med venlig hilsen
Bent Askholm
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