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Tebstrup Vandværk A.M.B.A
Beretning for driftsåret 2019
Vi har desværre måtte udsætte generalforsamlingen pga. Coronakisen i
samfundet og jeg skal i dag indskærpe at forholdsreglerne om afstand skal
overholdes. Endvidere har vi pga. af omstændighederne valgt at aflyse
bespisningen.
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som tidligere,
med mig som formand, Bent Askholm som næstformand og Lars som
kasser. Peter og Thyge (som blev valgt ind i stedet for Thomas) har været
menige medlemmer.
I 2019 fik vi en enkelt ny tilslutning på Gl. Tebstrupvej 4. Vi har desuden
undersøgte muligheden for tilslutning af ejendommene på Overbyskovvej,
men der var ikke umiddelbart nogen opbakning fra beboerne her, på
nuværende tidspunkt. Bestyrelsen forventer dog at behovet kan komme på
sigt, og arbejder derfor med denne mulighed i vores fremtidige
forsyningsplan.
Forsyningssikkerhed og Drift
Endnu et driftsår er gennemført med vores vandværk, som nu har nogle år
på bagen, men stadig må betragtes som nyt. Alt fungeret upåklageligt og
bestyrelsen er meget tilfredse med anlæggets funktionalitet og
driftsstabilitet. I 2019 har Skanderborg Kommune været på tilsyn. Her var
der kun nogle mindre bemærkninger; bla. en mindre utæthed på en pumpe
og en prøvehane. A. Højfeldt, der har stået for renoveringen af vandværket,
har udbedret de ting der var, i forbindelse med det årlige eftersyn.
Yderligere har kommunen påkrævet at der regelmæssigt skal indberettes
vandstandspejlinger fra boringerne. Derfor har vi valgt at investere i
automatiske vandstandsmålere, som installeres i boringerne og tilsluttes
vandværkets SRO anlæg.
I 2019 har der været et mindre vandspild på 1.437m3. Dette skyldes
primært et større ledningsbrud på Horsensvej i efteråret. Der ud over har
der været en betydelig lækage hos en enkelt forbruger. Dette spild er dog
ikke medregnet i det opgjorte vandspild, da tabet er sket på forbrugersiden.
Udgifterne til vandanalyser har i 2019 været væsentligt over budgettere.
Dette skyldes bla. at der i 2019 har været påkrævet ekstra analyser, som
følge af skærpede krav fra myndighederne. Der er i det seneste år
konstateret en række ”nye pesticider” i drikkevandet flere steder i Danmark,
og derfor bliver analysepakkerne løbende udvidet. Bestyrelsen arbejder ud
fra at Tebstrup Vandværk skal levere rent vand (dvs. helt uden pesticider
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eller andre miljøfremmede stoffer). Derfor analyserer vi for nye stoffer efter
hånden som vi bliver opmærksom på at de kan forekomme.
Kvaliteten af vores drikkevand er dog meget tilfredsstillende, og vi kan
konstatere at vi stadig leverer rent vand helt uden miljøfremmede stoffer.
Vi har aflæst elektroniske målere for 3. år i træk. I 2019 er opgaven med
måleraflæsning foretaget af Tebstrup VVS & Blik. De varetager også
aflæsning for de andre lokale vandværker som vi samarbejder med.
Tebstrup VVS har i 2019 foretaget aflæsning 3 gange, og fremadrettet har
bestyrelsen besluttet at aflæsning foretages kvartalsvis, dvs. 4 gange om
året. Herved vil vi forhåbentligt kunne fange nogle af de lækager der vil
kunne opstå på ledningsnettet, men også hos forbrugerne. Bestyrelsen gør
dog opmærksom på at vandspild på egen ledning, stadig er den enkelte
forbrugers ansvar. Selv om vandværket aflæser målerne løbende, vil vi ikke
garantere at vi fanger alle lækager. Vi opfordre derfor alle forbruger til at
kontrollere deres måler med jævne mellemrum.
Vandsamarbejde
I 2019 har der ikke været nogen væsentlige aktivitet i forhold til yderligere
samarbejde med vores nabovandværker. Lokalt samarbejder vi med Hylke
Station, Hylke-Brørup, Lyngvejens, Riis-Ejer og Tåning Vandværker.
Derudover holder vi os orienteret om aktiviteterne i kommunens
vandsamarbejde.
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.
Nyt regulativ
Vandsamarbejdet i Skanderborg kommune har i 2019 udarbejdet et fælles
Standartregulativ. Regulativet blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 29.
maj 2019. Bestyrelsen har valgt at tilslutte sig dette regulativ, som således
er gældende for Tebstrup Vandværk pr. 1. Januar 2020. Regulativet kan
rekvireres fra vores hjemmesiden.
Hjemmesiden.
Hjemmesiden køre, men vi har haft problemer med at uploade dokumenter.
Derfor har det ikke har været muligt at finde de seneste referater og
regnskaber på hjemmesiden. Vi har været i dialog med vores hjemmesideleverandør for at finde en løsning, og problemet burde være løst nu. 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, nedbrud, mv.
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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 investeringer de senere år har vandværket fortsat en stærk økonomi.
Overordnet set arbejder bestyrelsen med 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.
Vi har haft den samme lave vandpris i flere år, og det ønsker vi at fortsætte
med. Vi har derfor besluttet at der ikke ændres på takstbladet i 2020.
Bestyrelsen forventer at igangsætte renoveringen af stikledningerne på
Bjerggaardsvej, hvor cirka 5-6 husstande stadig forsynes af gamle jernrør
og hvor stophanen ikke står i skel. Dette arbejde var oprindeligt planlagt
udført i 2019, men blev ikke gennemført. Yderligere arbejder bestyrelsen
med en mulig sammenlægning med Lyngvejens Vandværk
Sammenlægning med Lyngvejens Vandværk
Lyngvenens Vandværk har oplevet stigende udfordringer med deres
vandforsyning, og står overfor en større investering, eller sammenlægning
med et af deres nabo vandværker. Lyngvejens Vandværk ligger fordelagtigt i
forhold til vores forsyningsområde, og det vil derfor være naturligt at
forsyne Lyngvejens Vandværks forbrugere med vand fra Tebstrup
Vandværk.
Bestyrelsen i Tebstrup Vandværk har i nogen tid været i dialog med
Lyngvejens Vandværks bestyrelse, om en mulig sammenlægning. En model
for dette er forhandlet på plads, men mangler godkendelse hos de
respektives generalforsamlinger.
Bestyrelserne foreslår en løsning hvor Tebstrup Vandværk overtager
forbrugerne, samt de aktiver og passiver der er i Lyngvejens Vandværk.
Dette vil give den god synergi, og sikre at vi begge er bedre rustet til
fremtiden.
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Den nærmere model for dette vil blive gennemgået af under punkt 5a på
dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2020, hvorefter
spørgsmålet vil være til afstemning.

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
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