I/S ESBØNDERUP VANDVÆRK

Beretning for året 2015 i I/S Esbønderup Vandværk.
Velkommen vandværkets generalforsamling nr. 108.
Lad mig først præsentere bestyrelsen, som efter sidste generalforsamling konstituerede sig som
følger:
Næstformand Karsten Jensen,
Vandværksbestyrer Henrik Larsen,
Sekretær Ole Andersen,
Kasserer Allan Sørensen og
jeg selv Torben Christiansen som formand.
I 2015 er der udpumpet 34.030 m³ vand, hvilket er en stigning på 291 m³ i forhold til 2014. Vi
modtog i samme periode 1.037 m³ fra Græsted Vandværk, hvilket tilsammen giver 35.067 m³
vand. I 2015 har vi haft et spild der ligger under 1 %. Det er et fantastisk resultat for vores
vandværk, som vidner om et sund og veldrevet værk.
Vandværket har nu 350 interessenter, men 375 bidragsydere
Det har driftsmæssigt været et roligt år. Vi har indsat 16 nye målerbrønde. Et arbejde vi vil
fortsætte med hen over sommeren. Der mangler at blive udskiftet ca. 70
Vi har fået foretaget de fornødne vandprøver. Der har ikke været noget udsving i prøverne.
De har alle været tilfredsstillende.
På given foranledning vil jeg opfordre til at, hvis man kommer i en situation, hvor privat økonomien
er presset og det kan være svært at få betalt vandregningen, så kontakt kassereren eller
formanden, så vi sammen kan finde en løsning. Det kan ikke betale sig at undlade at betale. Det vil
kun ende i ydereligere omkostninger og i sidste ende en lukning for vandet for den enkelte.
I den forbindelse vil jeg gerne henlede opmærksomheden på klagemulighed man som forbruger
har. Det er et krav at denne mulighed er til stede og I kan læse mere på vores hjemmeside
esbovand.dk
Vi har i år skiftet revisor og samtidigt også regnskabspraksis, så vores regnskaber er i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker.
Det betyder at det regnskab I ser i dag ikke ligner det I plejer at se og den opmærksomme læser
har jo nok lagt mærke til at vandværkets egenkapital er 0(nul). Og hvorfor nu det? Jo, iflg.
Erhvervsstyrelsens vejledning skal vandværker af vores størrelse ”hvile-i-sig-selv” og må ikke have
en større kapital liggende. Det vil betyde at, hvis man skal ud og lave en større renovering eller
ombygning – ja, så skal man ud og låne pengene. Det synes vi i bestyresen er en dårlig idé og har
derfor placeret en del af egenkapitalen på en investeringsplan. Jeg vil ikke her kommentere
regnskabet yderligere, idet kassereren fremlægger det som næste punkt på dagsordenen. Og han
vil i sin fremlægning uddybe en del af ændringerne.
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.
Som berettet ved sidste generalforsamling modtog vi sidste år grundvandskortlægning fra
Naturstyrelsen for Gribskov kortlægningsområde sammen med indsatsplaner fra Gribskov

Kommune. De planer er der blevet arbejdet med efterfølgende og den 13. januar 2016 godkendte
Teknisk Udvalg i Gribskov Kommune forslag til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov
Kommune". Nu skal vi så til at effektuere disse planer og det er et arbejde vi i bestyrelsen vil følge
tæt.
Så har vi fornyeligt sagt god dag til en ny stor kunde i vores vandværk, da det tidligere Esbønderup
Sygehus nu er blevet til asyl center, som skal kunne rumme op til 400 beboere.
I den forbindelse har vi opsat nye målere på sygehuset. Vores Vandværk er i stand til at kunne
leverer den forventede mængde vand indenfor rammerne af den gældende indvendingstilladelse.
Den giver tilladelse til at udvinde 55.000 m³ vand og vi har som I ved leveret ca. 35.000 m³ de
forrige år.
Vi har i de første uger leveret ca. 250 m³/pr. uge, hvilket vil betyde at vi regner med at skulle levere
13.000 m³ til asyl centret, altså en samlet mængde på 48.000 m³.
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.

