Beretning til Hjordkær Vandværks Generalforsamling på
Hjordkær Forsamlingshus den 20/2- 2018.
Vi har i året 2017 fået en ny tilslutning, på Kassøvej 22, øst for
transformatorstationen, så nu er vi 795 forbrugere.
Der er udpumpet 171.582m3. Det er 4670m3 mindre end sidste år.
El forbruget var på 71.806 KW, og det er 2426 KW mindre end sidste år.
El forbruget pr. m3 er det samme som det har været gennem de sidste par år 0,42
KW pr. m3.
I aflæsningsperioden fra 1/10-16 til den 1/10-17 har vi sendt regninger på
163.799m3, det vil sige at vi har et spild på 4,5%, det er en lille stigning i forhold til
sidste år, hvor det var på 3,7 %, det er vi godt tilfreds med. Det er først når det
kommer over 10%, at det koster os penge til staten.
Forbruget af vand er meget forskellig. Det ligger fra det mindste forbrug på 1m3 til
den største forbruger, der bruger lige ved 18.000m3 .
Det er godt vi har landmændene, de 35 landbrug med dyrehold har tilsammen
brugt næsten 92.000m3, og 722 parcelhuse har tilsammen brugt 61.191m3 .
I efteråret blev vi næsten færdig med at skifte til Kamstrup fjernaflæsningsmålere,
så den 1/10 var det nemt at køre rundt for at aflæse målere. Det tog knap 3 timer,
og jeg kørte 56 Km. Derefter kunne jeg se på computeren at der var 5, der havde en
utæthed i deres rørsystem, dem kontaktede vi efterfølgende, så de kunne få det
ordnet. Det var også dejlig at være fri for de ca.100, der hver år ikke fik aflæst til
tiden. Nu mangler vi at få skiftet de større målere ved landmændene.

Reparationer i 2017.
Vi har heldigvis været forskånet for store reparationer i 2017.
Der har været lidt problemer med kompressor, en presostat var defekt, og så var der
et motorværn ved råvandspumpe nr.1. der måtte skiftes, så er der blevet skiftet 5
stikledningsventiler.
Den 27. november havde vi en rørskade på Kassøvej. En entreprenør havde skudt en
jordraket ind i hovedledningen, det viste sig at ledningen lå 2 meter forskudt i
forhold til hvad tegningen viste, så den reparation måtte vi betale.
Reparationer 2018 da skal vi have skiftet et par ventiler på hovedledningerne, og så
skal vi have rensvandstanken renset og kontrolleret. Det skal vi have gjort hver
femde år siger lovgivningen, og så må vi se hvordan vi får ordnet vandforsyningen til
Kassøvej. Det bliver en større opgave, men det kommer vi lidt nærmere ind på til
sidst i dagsordenen.
Analyser i 2017 har vi fået taget de prøver som loven foreskriver, 7 forskellige
prøver, vandet er rent og godt. Det eneste lille problem, der har været var i
september i en analyse, hvor noget der hedder Tudbitet var lidt overskredet. Det er
klarheden i vandet, og det kan være fordi filteret lige er blevet skyllet. Choridazon
har vi da heldigvis ikke i vores vand. Vi fik taget en prøve i September og igen i
slutningen af December, og der var intet af det stof i vandet. Her 1. Januar 2018 er
en ny drikkevandsbekengørelse trådt i kraft, så bliver der ændret i de forskellige
pesticid prøver,
Så vil jeg igen opfordre forbrugerne til at undgå at bruge pesticid i haven og andre
steder, for kravet til drikkevand bliver hele tiden strammet op. Der kommer nye
produkter på listen til analyserapporten.
Økonomien vil jeg ikke komme ind på her, det er Idas område, men det ser ganske
godt ud, det vil Ida komme ind på i næste punkt i dagsorden.
Prisen på vand fortsætter uændret med 500kr. i fast afgift og 2 kr. pr. m3 plus
moms. Dertil kommer en statsafgift på 6,25 kr. plus moms. Og så kommer
vandafledningsbidrag til Arwos på 53,06 kr. så i alt bliver det til 63,36 kr. pr. m3.Nu
stiger vandafledningsafgiften nok yderligere med 8-10 kr. pr.m3 hvis Arwos skal
betale den store skatte regning de har fået.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, og tak til
håndværkere og entreprenører, analyselaboratoriet og teknisk afdeling i
kommunen.

Bestyrelsen i Hjordkær Vandværk.
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