Generalforsamling Virklund vandværk d. 31. januar 2019
Bestyrelsesberetning

Velkommen
Som forsamlingen nok har bemærket, er den tidligere formand Lars viby Mogensen
her ikke, Lars stoppede i september sidste år, hvorefter jeg blev valgt af bestyrelsen
til formand. Jeg vil gøre mit bedste for at varetage denne opgave for Virklund
vandværk.
Jeg vil da også lige her sige Lars mange tak for hans arbejde for Virklund vandværk.

Vi er nu 1325 medlemmer og 1621 forbrugere og har i det forløbende år
udfaktureret 144.618 m3 det vil sige ca.10.000 m3 mere i forhold til sidste
regnskabsår, dette kan vi se på merforbruget der har været i forbindelse med den
lange sommer, vi har haft
. Jeg kan da lige i den forbindelse nævne at vi har noget rigtig fint vand her i
Virklund, når vi ser på de målinger vi har fået foretaget af Eurofins som analyserer
vores vand.

Vi er jo i gang med at renovere værket på Rosenborgtoften, det bliver total
renoveret, nye ledninger og pumper samt lukkede filtertanke og ny styring til værket
så der bliver mulighed for at overvåge værket fra en pc hvor man nu end er. Vi skulle
hermed gerne kunne fremtidssikre værket i mange år fremover. Det har ikke været
uden problemer når vi får blotlagt gamle rørføringer, så har der været rør som ikke
var på de gamle tegninger vi har og som Rene så skulle prøve at finde ud af hvor gik
hen.
Imens renoveringerne har stået på, har vi alle fået vand fra thorsøhøjen, vi fik
installeret en trykstation ved enden af naturstien ved det store kryds, så vi var sikker
på at Marienlyst området også havde vandtryk nok, men der har ikke været nogle
problemer med vand til alle. I det sidste kvartal er der lavet en måling af vandspild,
nu hvor vi kun får vand fra Thorsøhøjen det er første gang det har været muligt at

lave en nøjagtig måling af vandspildet. Spildet var på 1900 m3 svarende til 5,35%.
Rene er sikker på at dette tal viser det reelle spild. En registrering af spildet fra den
nye trykforøgerstation og til Marienlyst området viser spild på 0 %. Så er det også
en god ting at vide at vi kan køre på et værk ad gangen hvis der opstår problemer.

Vi vil i de kommende år skulle til at renovere en stor del af vores ledningsnet i
Virklund, da det er ved at være så nedslidt at vi oplever mange brud på ledningerne
og ved stophaner. Der ligger et stort arbejde foran os for at planlægge hvor vi skal
starte, det får vi hjælp til fra et rådgivningsfirma som er gode til at sammenkøre data
om hvad der ligger i jorden sammen med vores ledninger, og hvor de ligger.
Der har også været udfordringer i sommerhusområdet med at finde vores
vandledninger, som nogle steder har været trukket på kryds og tværs over parceller.
Det er derfor nødvendigt for os, at lave en lille prisstigning på 1 kr. pr.m3
Så vi går fra 5 til 6 kr. pr.m3 og fra næste år vil der komme en stigning på 100 kr. på
den faste afgift.
Vi er godt klar over at det vil medføre visse gener over de kommende år for mange,
med så vi også gerne, have sikre vores ledningsnet mange år frem.

Så vil jeg lige nævne vores arbejde med Them Vandværk om at oprette et
driftselvskab som vi er godt i gang med, vi håber at få alle div. praktiske spørgsmål
på plads til januar 2020 så vores fælles driftselvskab er oppe og stå, og vi dermed vil
opnå en besparelse på driften de to vandværker sammen.

Vi vil i bestyrelsen foreslå en vedtægts ændring i vores vedtægter
§ 11. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til 30 september
Bestyrelsen forslår at vi følger kalenderåret.

Til slut vil jeg også rette en stor tak til Erik for hans arbejde i bestyrelsen og som har
valgt at stoppe i bestyrelsen nu her. Tak..

