Dagsordenens punkt 2: - Bestyrelsens beretning.
På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning for regnskabsåret 2016, og den er opdelt i følgende
punkter:
P1 velkomstbillede og P2 dagsorden.
P3 –bestyrelsens beretning:
1. Personkreds i vandværket.
2. Planlagte fokusområder i bestyrelsen
3. Afregning med ejerforeninger
4. Samarbejde med nabovandværker
5. Vandforbrug, vandspild, vandkvalitet og kontrol heraf.
6. Økonomi
7. Nye fokusområder
8. afrunding

Pkt 1.- Personkreds i vandværket.
Efter generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen konstitueret som følger:
P4.

Pkt .2 – Planlagte fokusområder i bestyrelsen.
På sidste års generalforsamling fremlagde vi følgende fokusområder, som bestyrelsen især ville arbejde
med :
P5
1. Afslutte målerudskiftning til elektroniske målere
2. Afdække fjernaflæsningsmuligheder
3. Ev nyt regnskabssystem fra 2017.
4, Udbygge den elektroniske dialog med andelshavere
5. Kommende udskiftninger i bestyrelsen grundet alder
6. Råvandsnettet
7. +nye krav til ledningsregistrering – GPS opmåling
Og hvordan er det så gået?
P6 Til 2.1 – afslutte udskiftning af målere til elektroniske målere
Inden måleraflæsningen i 2016 afsluttede vi målerudskiftningen, så alle målere herefter er elektroniske.
Det er afslutningen på en investering over flere år med i alt ca. 5 mio kr., og hvad har vi så fået ud af det?
Vi har fået et forenklet aflæsningssystem for vore ca. 5500 afregningsmålere. Med bil og en PC´er i bilen
køres området igennem, hvor PC´en kalder de enkelte målere op under gennemkørslen, og div. målerdata
overføres til PC´en. - Tilbage på vandværket overføres data automatisk til vort afregningssystem, og
årsafregning udsendes.
Så selvaflæsning er fortid og dermed også muligheder for fejlaflæsninger.
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Samtidig med måleraflæsningen får vi også oplysninger om det aktuelle vandforbrug, og PC´en giver et
praj, hvis de indlagte grænser overskrides dvs., hvis der ser ud til at være lækager i vandinstallationen. Så
kan vor tekniker vurdere sagen nøjere, og der er på den måde fundet en del lækager.
Vi har derfor udvidet vor gennemkørsel, så det nu sker en gang i kvartalet, og især om vinteren f.eks. her i
januar fandt vi en del lækager i vandinstallationer. Så vi hjælper herved vore andelshavere ved at
videregive oplysningerne til andelshaveren, så skadesomfanget kan begrænses.
Det skal dog fremhæves, at det jo fortsat er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for eftersyn af egen
vandinstallation, og derfor opfordrer vi fortsat til at få sikret vandinstallationen mod frostskader.
Investeringen i elektroniske målere har således vist sig ikke kun at være en stor administrativ forenkling
med også et effektivt værktøj for at finde div. lækager.
P7 Til 2.2 Afdække fjernaflæsningsmuligheder.
Med de nye elektroniske målere har vi undersøgt mulighederne for at få overført div. data fra måleren til
andelshaverne online.
Af flere muligheder er den mest relevante at få overført div. målerdata fra måleren via nye antennemaster
til vandværket og videre til de enkelte andelshavere. Muligheden er undersøgt, og der er gjort forsøg
hermed, men det viser sig, at vi skal have etableret mange antennemaster for at det kan lykkes på grund af
træbevoksningen i vort dejlige sommerhusområde.
Omkostningerne herved anser vi som urimelig store i forhold til fordelene, så vi har valgt at følge
udviklingen på området.
P8 Til 2.3- Evt. ny regnskabsaflæggelsesform fra 2017 mv.
Med den nye vansektorlov 2 er kravene til vandsektoren blevet forenklet. Regnskabsaflæggelsen er derfor
blevet forenklet, og det kommer vi nærmere ind på under aflæggelsen af regnskabet.
P9 Til 2.4 – udbygge den elektroniske dialog med andelshaverne via hjemmesiden.
Som nævnt på vor generalforsamling sidste år har vi spurgt om behov for yderligere udbygning af
hjemmesiden. Vi kan se, at hjemmesiden primært bruges af vore entreprenører for at få
ledningsoplysninger mv, og at vore andelshavere kun bruger hjemmesiden i ret begrænset omfang. Derfor
søger vi nu især at få forbedre hjemmesiden for vore entreprenører.
P10 Til 2.5 –kommende udskiftninger i bestyrelsen mv.
Som nævnt fratræder Alfred Jensen ved generalforsamlingen i år. -Alfred kan ikke være med i dag grundet
deltagelse i et landsstævne i Ålborg. Han kom ind i bestyrelsen i 2010 og har både bidraget flot i arbejdet
med vandværkets udvikling og samtidig klaret kassererarbejdet meget professionelt i et fint samarbejde
med vor vandværksleder.
Til næste år er det så formandens tur til at fratræde. Han blev indvalgt i bestyrelsen i 1996 og har været
formand siden.
I det sidste års tid har bestyrelsen været ude efter en afløser for formanden, og det er nu lykkedes os at
finde et lederemne med en bred baggrund og også en teknisk indsigt. Nærmere herom på et senere punkt
på dagsordenen.
Jeg kan også nævne, at vor tekniker Claus Clausen også er kommet op i alderen. Han er her pr 1.5 gået
yderligere ned i tid til nu 3 dages arbejdsuge, og han stopper formentlig i 2018.
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P11 Til 2.6- råvandsnettet.
Vore 12 boringer og ledningsnettet frem til vandværket er jo vort råvandsnet, og det har vi vurderet nøjere
for at afklare, om der er behov for renoveringer. Men konklusionen blev, at der pt ikke er behov for
renoveringer.
P12 Til 2.7 – ledningsregistrering via GPS opmåling.
Vore ledningsoplysninger har vi på digital form, og de er indlagt på nogle ældre grundkort, hvor
målenøjagtigheden heraf ikke er helt tilfredsstillende.
Myndighederne stiller krav om digitale ledningsoplysninger og fremad vil kravene om afvigelse af
ledningens faktiske beliggenhed og tegningerne højest være måske 10 cm.
Derfor har vi indført digital opmåling via GPS – det er hurtigt og nøjagtigt, og f.eks. vore hovedstophaner
er vi i gang med at indmåle og så få justeret vore kortoplysninger herom.

P 13 Pkt 3. –Afregning med ejerforeninger.
Vi forsyner 3 ejerforeninger, som er blevet afregnet med vandforbrug hver efter 1 fælles vandmåler og
som 1 forbruger.
Men bestyrelsen har fundet det urimeligt at afregne en ejerforening med mange boliger som 1 forbruger,
når vandværket samtidigt til enhver tid skal kunne levere vand til mange huse gennem 1 måler.
Derfor er følgende tekst indlagt i takstbladet ” hvor flere boliger med samme matr.nr. tilsluttes et fælles
vandstik, da fastsættes fast afgift som antal boliger gange 0,9 af taksten for en enkelt bolig på en matrikel”.
– Takstbladet er godkendt af kommunen og gældende fra 1.1.2017.
Ændringen medfører, at vandværket fra 1.1.2017 får en årlig merindtægt fra ca. 200 boliger eller 95.000
kr. om året, og dermed er alle vandbrugere ligestillede.

P14 Pkt 4- Samarbejde med nabovandværker.
På landsplan har en del vandværker indledt et nærmere samarbejde for på den måde af effektivisere de
enkelte vandværker.
På samme måde har bestyrelsen inviteret vore nabovandværker i Gedser, Væggerløse og Idestrup til at
drøfte sagen og undersøge, hvor parterne kan udvide samarbejdet til fælles gavn. Vi har i forvejen et
samarbejde med ringforbindelse til Idestrup og Væggerløse vandværker, så vi gensidigt kan levere vand til
hinanden, når behov herfor opstår.
Et evt. samarbejde er i år blevet mere aktuelt bl.a. grundet personudskiftninger i bestyrelser og personel
er relevant grundet alder, men også for at reducere omkostningerne ved f.eks. fællesskab om
opgaveløsninger.
Så nu må vi se, hvad der kommer ud af det.

P15 Pkt. 5. – vandforbrug, vandspild mv.
Pr 31.12.16 er vi 5.519 andelshavere, og der er solgt 213.854 m3 vand i 2016 mod 213.992 i 2015.
Vort vandspild var i 2016 på 3,7 % mod 4,4 % i 2015.
Grundet arbejdet med målerudskiftningen har vi fået et efterslæb på div. renoveringsarbejder. Derfor har
vi bl.a. iværksat en systematisk gennemgang og renovering af vore hovedstophaner for at sikre, at de
virker, og at de er let tilgængelige b.la. til brug ved ledningsbrud.
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P16 + P17 Vandkvalitet.

P18 Pkt 6. – økonomi.
Omsætningen har været 4.213 mio. kr mod budgetteret 4.235 mio kr., og årsresultatet viser et
underskud på 1.018 t kr. mod budgettere 890 t kr. efter finansielle indtægter og afskrivninger. Nærmere
herom kommer under regnskabsaflæggelsen.
Som nævnt på generalforsamlingen sidste år omtalte vi den nye vandsektorlov 2, hvorefter det er blevet
lettere at drive vandselskaberne, og herunder er også bortfaldet kravet til afvikling af økonomiske midler og
i stedet optage lån til investeringer. Så nu må vi atter have penge på bankbogen.
Bestyrelsen vil derfor arbejde for igen at få en likvid kapital på ca. 4 mio. kr. svarende til et års omsætning,
så vi atter kan finansiere vor drift og normale investeringer uden låneoptagelser.

P19 Pkt 7 – fokusområder 2017-18.
1. Samarbejde med andre vandværker.
2. GPS opmåling.
3. Fortsat renovering af hovedventiler mv.
4. Generationsskifte
5. Implementering af EU persondataforordning
6. Reduktion af kalk

P20 Pkt 8 –afrunding.
2016 har været afslutningen af målerudskiftningen, og de forventede mål er opnået.
Det ophobede efterslæb af driftsopgaver er der taget fat i.
Ny vandsektorlov 2 har givet vandsektoren større handlefrihed efter en del år med en urimelig stram
detailstyring fra myndighederne, så det tegner godt for vandværkets fremtid.
Endvidere foreligger der løsninger for ændringer i såvel udskiftninger i bestyrelsen som.
Og behovet for investeringer i næste de 2-4 år bliver nok reduceret.
2016 har således været et godt år for vandværket.
Også i år - en stor tak til vore samarbejdspartnere, interne revisorer og et dygtige personel, men også en
stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et konstruktivt og godt samarbejde.
På bestyrelsens vegne
Jørn Lavtsen

4

