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Tebstrup Vandværk A.M.B.A
Beretning for driftsåret 2018

I 2018 tiltrådte jeg som ny formand. Bent Askholm blev dermed valgt til
næstformand i stedet for Thomas, som stopper i foreningen efter denne
generalforsamling. Lars er fortsat som kasser.

I 2018 fik vi ingen nye tilslutninger på Parkvej eller andre steder i vores
område. Der har været dialog med to ejendomme på Marielundsvej, men
begge valgte at tilslutte sig Brørup Vandværk. Brørup Vandværk tilbød at
betale hele ledningsføringen frem til de to ejendomme, hvorved disse kun
skulle betale det normale tilslutningsbidrag. Denne meget lukrative model
vurderede vi ikke ville have været fair overfor de andre andelshavere i
Tebstrup Vandværk.

Vores vandværk leverer fortsat høj forsyningssikkerhed
Endnu et driftsår er gennemført med det nye vandværk. Alt har fungeret
upåklageligt og bestyrelsen er meget tilfredse med anlæggets funktionalitet
og driftsstabilitet. Som følge heraf har vi i 2018 ikke haft et vandspild for
første gang i vandværkets historie.

Udgifterne til vandanalyser har i 2018 været på 2017 niveau, og forventes at
blive på nogenlunde samme niveau i 2019 også. Generelt har
vandkvaliteten været meget tilfredsstillende, og vi kunne i 2018 som i 2017
med stor tilfredshed konstatere at vi fortsat ikke har problemer med
nedbrydningsprodukter fra pesticider elle andre miljøfremmede stoffer.

Vi har aflæst elektroniske målere for andet år i træk. I 2017 fortog
bestyrelsen selv aflæsningen, men i 2018 og fremefter har vi udliciteret
opgaven med måleraflæsning til Tebstrup VVS & Blik. De vil også varetage
aflæsning for de andre lokale vandværker som vi samarbejder med.

Indtil videre er det aftalt at der kun gennemføres aflæsning ved årsskiftet,
men bestyrelsen har drøftet om det ikke var hensigtsmæssigt at udvide med
en ekstra aflæsning ved halvåret, eller eventuelt oftere. Punktet drøftes
yderligere under indkomne forslag.

Vi har tidligere drøftet muligheden for at opsætte sektionsmålere, men med
vores meget lave vandspild, kan det på nuværende tidspunkt ikke forsvares
at investerer i sektionsmålere. Det nye vandværk i kombination med
udskiftning at de mest problematiske ledninger er den primære årsag til
dette.
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Dialog med nabovandværkerne.
I 2018 har der ikke været nogen aktivitet i forhold til yderligere
vandsamarbejde mellem vores nabovandværker – det drejer sig om Hylke
Station, Hylke-Brørup, Lyngvejens, Riis-Ejer og Tåning Vandværker.

Vi afventer om der sker nyt i 2019. Vandsamarbejdet er oprindeligt
foranlediget af Skanderborg Kommune som ønsker et tættere samarbejde
og dialog med de lokale vandværker for at understøtte
forsyningssikkerheden til områdets borgere.

Hjemmesiden.
Hjemmesiden er i fuld drift og vi har opgraderet platformen så vi nu selv kan
ændre på indholdet. Vi har stadig en facebook side, hvor alle kan
kommunikere med vandværket. Facebooksiden er linket til hjemmesiden,
således at informationer og nyheder fremgår begge steder. Vi vil primært
bruge denne kanal til at informerer og kommunikere om aktuelle tiltag.

Administration.
På det administrative område har vi fortsat 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 overensstemmelse med sidste års generalforsamling
udbetalt et samlet bestyrelseshonorar på 20.000 kr. Honoraret er fordelt
mellem bestyrelsens medlemmer.

Økonomi.
Trods store investeringer de senere år har vandværket fortsat en stærk
økonomi med ca. 4,5 mio. kr. i likvider.
Overordnet set arbejder bestyrelsen på en langsigtet investeringsplan. Som
vi tidligere har påpeget, er dette nødvendigt for at sikre at vi fortsat kan
arbejde med samme økonomiske model, som vi gør i dag.

Bestyrelsen forventer at igangsætte en renovering af stikledningerne på
Bjerggaardsvej, hvor cirka 5-6 husstande stadig forsynes af gamle jernrør
og hvor stophanen ikke står i skel. Den endelige løsning aftales nærmere
med VVS’erne og entreprenøren.

Vi har besluttet at der ikke ændres på takstbladet i 2019.
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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

Thue Weel Jensen


