Årsberetning - Grønbjerg Vandværk 2017
Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290
målere. De 276 medlemmer har i løbet af året brugt 65.681 m3 vand, hvilket er 1000 m3
vand mere end i 2016. Vi har måske vasket os lidt grundigere i 2017, end vi tidligere har
gjort?
Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand til
at skylle filtrene med, og dels at vi har et svind i ledningsnettet. Kommer svindet over 10%
skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi har
siden 2009 ligget på et svind på under 2,3 %, hvilket er flot og meget glædeligt. Igen i
2017 har svindet været minimalt – på cirka 0,1 % - dejligt.
Statsafgifterne på vand er steget en lille smule fra 2017 til 2018. 15 øre per m3 vand, for at
være præcis. Til gengæld har Vandværkets bestyrelse besluttet at sænke prisen med 25
øre per m3 vand for alle forbruger. Samtidigt sænkes prisen yderligere for forbrugere, der
aftager mere end 5.000 m3 vand. Vandet fra vandværket koster altså nu – 4,00 inkl.
moms, hvilket er i den lavere ende i kommunen.
I 2017 er alle Vandværkets målere blevet skiftet. Målerene er blevet skiftet til et system, så
vi, ved at køre forbi på vejen udenfor huset, hvor måleren er, kan aflæse forbruget. Dette
vil effektivisere aflæsning og afregning væsentligt. Det gamle system fungerede ikke
optimalt længere og Varmeværket ønskede ikke at give systemet kunstigt åndedræt
længere. Dette betyder også, at lækageovervågning på daglig basis ikke eksisterer
længere, hvilket man bør fortælle forsikringsselskabet. Vi kan fortsat se, hvis der er
lækager, men kun på månedlig basis.
Som det er alle bekendt, så er, og bliver, Algade gravet op. Dette kunne vi have udnyttet til
at lægge nye og mere moderne vandrør ned. Vi fravalgte dette, da rørene i så fald skulle
ligge midt i vejen og dermed vanskelige at servicere. Nu ligger rørene under fortovet, hvor
det er nemt at komme til. Derudover ville det også være grænsende til det økonomisk
uforsvarlige.
ØKONOMISK set har vi i 2017 haft et overskud efter afskrivninger på 54.195 kr. Dette
betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Dette er også årsagen til, at vi kan tillade os
at sætte prisen ned på vand fra Vandværket.
VANDKVALITETEN fra Grønbjerg Vandværk er heldigvis fortsat i top. Som tidligere
offentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs hjemmeside, så ligger alle målinger i 2017
fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af Højvang (tidligere Force og endnu
tidligere LabVest), som udtager og analyserer vores vand i henhold til gældende regler.
HVAD SKAL DER SÅ SKE I ÅRETS LØB?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det kommende år bliver et stille år for Grønbjerg
Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk sjældent. Det lykkes formentligt heller ikke i 2018.
Vi skal måske have etableret et nedsivningsanlæg ved Vandværket, så vi ikke skal sende
rent skyllevand ud i kloakken. Men det er kun et måske.
TIL SLUT vil jeg gerne takke bestyrelsen og Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det gode samarbejde, vi igen i 2017 havde. Også
en stor tak til revisorerne.
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