Årsberetning - Grønbjerg Vandværk 2018
Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290
målere. De 276 medlemmer har i løbet af året brugt 71200 m³ vand, hvilket er 4000 m3
vand mere end i 2017. Vi har måske vasket os lidt grundigere i 2018, end vi tidligere har
gjort? Måske skyldes det bare den varme og tørre sommer.
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. I 2018 har
svindet været på cirka 2,7 % - dejligt. Svindet er lidt større end tidligere hvilket skyldes
lækager i årets løb.
Vandværkets bestyrelse har besluttet at priserne på vand ikke ændres i 2019 i forhold til
2018. Vandet fra vandværket koster altså fortsat 4,00 inkl. moms, hvilket er i den lavere
ende i kommunen. For at minimere trækket på Vandværkets kassekredit har bestyrelsen
besluttet, at årsopgørelsen og á conto betaling rykkes en måned frem, så pengene er i
kassen før der f.eks. skal betales afgifter til staten. Hermed minimerer vi renteudgift til
vores pengeinstitut.
Gravearbejdet i Algade er som bekendt afsluttet. Vi har benyttet lejligheden til at justere
vores tegninger over ledningsnettet, så vi nu, næsten på millimeter ved, hvor
stikledningerne til husene i Algade er.
Vi har i 2018 investeret i en bundfældningstank, så vi leverer rent vand til
rensningsanlægget og vi kan, hvis regnvandssepareringen når til parkeringspladsen,
levere vores skyllevand til regnvandssystemet.
ØKONOMISK set har vi i 2018 haft et underskud på 28.502 kroner efter afskrivninger. I
2017 havde vi et overskud på 54.195 kr. Dette betragtes af bestyrelsen som mindre
tilfredsstillende. I 2018 valgte vi at sætte prisen på vandet til vores forbrugere ned, hvilket
er en af forklaringerne på underskuddet. En anden er, at vi har valgt at investere, så vi
fremover kan holde priserne nede. En tredje, og den primære, forklaring er, at der er brugt
83.052 kroner på vedligehold af ledningsnettet. I 2017 var denne udgift på 0 kroner og i
2016 var den på 46.890 kroner. Driften af Vandværket giver overskud, så der er ingen
voldsomme alarmklokker, der ringer. Vi afskriver på vores investeringer, så vi også
fremover kan have et godt vandværk til glæde for os alle. Økonomisk set ser det lyst ud for
vores Vandværk – heldigvis.
VANDKVALITETEN fra Grønbjerg Vandværk er heldigvis fortsat i top. Som tidligere
offentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs hjemmeside, så ligger alle målinger i 2018
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.
Ved årsskiftet indførte vi et nyt analyseprogram, som tager højde for de øgede
kvalitetskrav, som stilles til alle vandværker i Danmark. Programmet er godkendt af RKSK.
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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 2019.
Der er dog ingen investeringsplaner for året.
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 2018 havde. Også
en stor tak til revisorerne.
En særlig tak skal lyde til Peder Juelsgaard, som forlader bestyrelsen. Ikke fordi vi er
utilfredse med ham og hans indsats. Tvært imod. Peder har været bestyrelsesmedlem
siden 2008 og har ydet en stor indsats, specielt i forbindelse med vedligehold og
udbygning af Vandværket. Tusind tak til Peder.
Per Hessellund Lauritsen

2

Marts 2019

