I/S ESBØNDERUP VANDVÆRK

Beretning for året 2012 i I/S Esbønderup Vandværk.
Velkommen alle sammen til vandværkets generalforsamling nr. 105.
Lad mig først præsentere bestyrelsen, som efter sidste generalforsamling konstituerede sig som
følger:
Næstformand/altmuligmand Karsten Jensen,
Vandværksbestyrer Henrik Larsen,
Sekretær Ole Andersen,
Kasserer Allan Sørensen og
jeg selv Torben Christiansen som formand.
I 2012 er der udpumpet 34.599 m3 vand, hvilket er en tilbagegang på 6.131 m3 i forhold til 2011,
Vi har haft et spild på ca. 2,9 %, hvilket er en nedgang på 0,37 %. Endnu er et flot resultat for et
vandværk af vores størrelse.
Vi er nu 347 interessenter, men 372 bidragsydere.
Vi har i år gentaget succesen med at sende selvaflæsningskort ud. Desværre med et meget
nedslående resultat. 85 indberettede ikke vandforbrug.
Vi vil i bestyrelsen forsøge at finde en måde til at minde de sidste om at huske at få aflæst tallene.
Det har driftmæssigt været et rimeligt roligt år. Vi har foretaget nogle enkelte udbedringer af vores
ledningsnet i form af udskiftning af hovedledning og stophaner. Vi vil i denne sommer fortsætte
arbejdet med at udskifte de gamle stophaner med målerbrønde.
Vi har fået foretaget de fornødne vandprøver. Der har ikke været noget udsving i prøverne.
De har alle været tilfredsstillende.
Vi har efter nogle års tilløb fået etableret en ringforbindelse til Græsted Vandværk. Denne
forbindelse skal fungere som nødforbindelse, således at vi ved et drift stop på vores vandværk kan
trække på frisk vand fra Græsted Vandværk. Dette er ikke en erstatning for tankvogn og dunke,
men skal ses som et supplement.
Den nye opkrævningsrutine er nu fuldt implementeret og som I har erfaret, udsender vi nu
opkrævningerne for vandforbrug pr. 01. marts som varslet ved sidste generalforsamling.
Regnskabet viser et underskud som budgettet for 2012 også havde forudsagt. Ved sidste
generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at se på muligheden for at sprede vandværkets risiko,
således at vores pengebeholdning ikke var bundet til et enkelt pengeinstitut. Det er nu således at vi
har indgået en aftale med endnu et pengeinstitut og vi har derved imødekommet ønsket om at
sikre os bedre mod banklukninger. Jeg vil ikke her kommentere regnskabet yderligere, idet
kassereren fremlægger det som næste punkt på dagsordenen.
2013 vil der bliver sendt 2 mand fra bestyrelsen, som har med den daglige drift på vandværket at
gøre, på hygiejnekursus for bliver opkvalificeret, som der er kommet lov krav om.
Vi deltager, idet omfang det er muligt, i Vandværkernes kontaktudvalg i Gribskov kommune,
sammen med de øvrige vandværker i kommunen, hvor vi udveksler erfaringer og nye tiltag.

Jeg vil som tidligere appellere til, at I minimerer brugen af sprøjtegifte og andre stoffer, der kan
skade vores grundvand. Jeg vil samtidig bede jer om, at holde øje med jeres stikledninger og
målerne, se hvor I får vandet ført ind i jeres ejendom. Er der uregelmæssigheder, eller ser I vand
på steder, hvor der normalt ikke står vand, så ring til en af os i bestyrelsen. Vandspild er meget
dyrt, ikke kun miljømæssigt, men så sandelig også i penge. Vi skal nemlig betale statsafgift af
spildt vand. I må meget gerne bede jeres nabo gøre det samme.
Med hensyn til målerne bedes I kontrollerer dem jævnligt (brud på vandledningen kan blive meget
dyrt).
Jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på vores hjemmeside esbovand.dk hvor I kan finde
mange gode informationer, såsom takster, regulativ, vedtægter m.m.
Til sidst vil jeg sige vandværkets interessenter og ikke mindst min bestyrelse, tak for et godt og
positivt samarbejde, som jeg håber fortsætter i den bestyrelse, der sidder efter denne
generalforsamling.
Tak for ordet.

