Esbønderup Vandværk I/S
Formandsberetning på generalforsamling den 22. marts 2018

Velkommen til den årlige generalforsamling i Esbønderup Vandværk I/S
På generalforsamling i marts 2017 blev jeg valgt ind som ny medlem af bestyrelsen, som erstatning for
Torben Christensen, som flyttede fra vores område.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

•
•
•
•
•

Formand: Erik Andersen
Næstformand: Karsten Jensen
Vandværksbestyre: Henrik Larsen
Kasserer: Allan Sørensen
Sekretær: Ole Andersen

I 2017 har vi udpumpet 42.533 m3 vand, hvilket er et fald på 4.968 m3 i forhold til 2016. Vi modtog i
samme periode 1.267 m3 vand fra Græsted vandværk, hvilket tilsammen giver 43.800 m3 vand. I forhold til
det udfakturerede vand for 2017 giver det et svind på 2,78%. Det er en stigning i svind i forhold til 2016,
som vi formoder skyldes problemer med den ene af vores 2 vandmålere, som nu er blevet udskiftet.
Vandværket har nu 351 interessenter, men 376 bidragsyder.
Det har driftsmæssigt været et roligt år. Der har været en sag, hvor en ny vandledning er skudt igennem et
kloakrør. Det medførte lækage på kloakken, men ikke på vandrøret. Omkostninger i den forbindelse blev
afholdt af vores leverandør. Der har været en enkelt interessent med en mindre lækage på vandrøret, som
dog havde stået på over en længere tid.
I den forbindelse skal det nævnes, at bestyrelsen har besluttet at udskifte alle vandmålere i 2018. De nye
vandmålere kan aflæses elektronisk. I den forbindelse vil bestyrelsen overveje muligheden for at etablere
et ”service warnings system” til interessenter, ved mistanke om lækage. Det er og vil forsat være de enkelte
interessenters ansvar, at sikre sig imod lækage. Et brud på en vandledning kan blive meget dyrt.
Som det bl.a fremgår af nyhedsmedierne har der i Danmark været registeret flere tilfælde med forurenet
vand. Vores vandværksbestyrer Henrik Larsen har derfor bestilt ekstra og yderligere vandprøver, således
har vi kunnet konstatere at vores vand er ikke er forurenet. Resultaterne fra alle vores vandprøver er
tilgængelige på vores hjemmeside. Grundlæggende vidner det om, at vi har et sundt og veldrevet
vandværk.
Den megen medie omtale af forurenet vand i Danmark har naturligvis ført til et øget politisk fokus på
vandværkerne og de lovpligtige vandprøver som foretages. Tidligere har Esbønderup vandværk købt en
”standard analyse pakke”. Fremover skal analyse prøverne fortages på basis af individuelle risikoanalyser.
Dvs at Esbønderup vandværk i 2018 skal have udarbejdet en risikoanalyse og udvalgt hvilke vandprøver, vi
vurderer er relevante for vores vandværk, for den kommende periode. Grundlæggende er det bestyrelsens
holdning, at vi fortrækker ekstra vandprøver for at eliminere evt risiko og tvivl.
Vores kontrolplan og herunder risikoanalyser og valg vandprøver skal godkendes af kommunen, som har
tilsynspligten med os.

Den 26. juni 2017 gennemførte kommunen tilsyn af vores vandværk. Generelt var de tilfreds med vores
vandværk. Vandværket holdes fint og rent. SRO anlægget er etableret og der er bl.a. trådløse alarmer
etableret ved vores vandboringer mv.
Ved tilsynet blev det påpeget at vores hjemmeside ikke var opdateret. Der manglede link til det seneste
regnskab, og det aktuelle takstblad. På hjemmesiden blev der henviste til et forældet vandregulativ.
Endvidere var vores beredskabsplan ikke opdateret. Bestyrelsen har efterfølgende rettet op på de
påpegede fejl og mangler.
I et forsøg på at effektivisere vores arbejde anvendes mere og mere edb. Vores eget vandværk har f.eks
etableret SRO anlæg som kan overvåges og styres fra en computer placeret lagt væk fra vores vandværk.
Vores administration køreres via edb programmer. Bagsiden af den øgede anvendelse af edb, gør at vi er
mere afhængige af - og sårbare ved edb nedbrud, evt. hacking eller virus infiltrering. Vi skal derfor fokusere
på vores edb sikkerhed og anvendelse. Endvidere træder der en ny persondatalovgivning i kræft den 25.
maj 2018, hvilket f.eks. betyder at vores vandværk fremover skal have udpeget en dataansvarlig.
Bestyrelsen har i 2017 gennemgået og beskrevet vores edb anvendelse, således at vi er forberedt på den
nye persondatalovgivning. Men der skal ske en løbende opdatering.
Der sker kontinuerlige ændringer i de love og administrative regler, som vores vandværk arbejder med.
Bestyrelsen vil derfor forsat have fokus på at tilrettelægge vores arbejder, så det bliver udført enkelt og
effektivt, for på den måde forsøge at være på forkant med fremtiden
For at skabe overblik over arbejdsopgaverne i vandværket har bestyrelsen i 2017 udarbejdet et årshjul, som
angiver bl.a ansvarsfordeling, tidsfrister for angivelser og indberetninger til de offentlige myndigheder.
Årshjulet bliver løbende opdateret og gennemgået på bestyrelsesmøderne. På den måde prøver vi at skabe
overblik og transparens i vores bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen er også begyndt at lægge en plan/strategi for hvordan Esbønderup vandværk bedst står rustet
til fremtiden. Det betyder bl.a andet at bestyrelsen begynder at planlægge en konvertering af selskabsform
fra I/S til Amba. Under fremlæggelse af regnskabet for 2017, vil I også kunne konstatere, at der allerede er
sket ændringer i regnskabspraksis som har betydning for fremtiden.
Det er i dag den 22 marts. Det er FN’ s officielle vanddag. Det vidner om vigtigheden af vand og er med til
at skabe fokus på anvendelse af vand. Her på generalforsamlingen vil vi benytte lejligheden til at gøre
opmærksom på, at bestyrelsen og vandværket støtter giftfri haver, således at vi også i fremtiden kan sikre
rent drikkevand til borgerne i vores område. Vi har stor glæde af rent drikke vand – lad også vores børn få
den fornøjelse.
Til sidst vil jeg sige vandværket interessenter og ikke mindst bestyrelsen, tak for et godt og positivt
samarbejde, som jeg håber fortsætter i den bestyrelse, der sidder efter denne generalforsamling.
Tak for ordet - og jeres opmærksomhed.
Erik Andersen, Formand

