FÅREVEJLE ST. BY’S VANDVÆRK AMBA

BERETNING 2018
BESTYRELSESARBEJDE:
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2018.
Desværre har det været nødvendigt for bestyrelsen, at juster priserne på fast
afgift og m3 afgift.

ANTAL FORBRUGER:
Vandværket har næsten, det samme antal brugere i 2018, der er 808 forbrugs
afregnings målere installeret, der er kommet 3 forbrugere mere i årets løb.
Udviklingen i området går meget langsomt.
Vi mangler nye brugere. Der er stadig mange grunde til salg, det kniber med
nybyggeriet i vores område, men der er en tendens til, at folk gerne vil flytte
ud af København.

UDPUMPET VANDMÆNGDE:
Vandværket har udpumpet 133914m3, men der er solgt 122202 m3, når vi ser
på spildprocenten, så er vi tæt på 9 %, Forbruget hos grøntsags
virksomhederne er meget stabilt, men desværre er den store forbruger lukket.
Pga. den tørre sommer, var der i en periode restriktioner på havevanding og
brug udendørs have bassiner/swimmingpool.
Vi finder ligeledes lækager efter målere, hos vores forbrugere, ved kørsel med
Kamstrup Ready aflæsning.

KOMMUNENS TILSYN:
Vi har forsat et godt samarbejde med det kommunale tilsyn.
Vi mangler stadig, at få løst problemet med brandhanerne, det gælder i hele
kommunen, de har er ikke sat penge nok af i budget til at løse opgaven.
Det er uheldigt at udskyde opgaven, da det kan gå galt, såfremt der bliver en
utæthed, som kan medføre en forurening ud til forbrugerne.

VANDKVALITETEN:
Vi har en meget høj vandkvalitet både fra skoven og boringerne på fjorden.

Vi får taget alle de vandprøver, som er nødvendige i henhold til lovgivningen
og der ikke fundet antydning af pesticider i vores drikkevand.
I Kolås skoven havde vi 3 boringer, den ene boring har aldrig været tilsluttet
og i brug. Den har været benyttet, som pejle boring i næsten 30 år, da denne
boring kun afgive nogle få m3 i timen. Vi har derfor valgt og få boringen
nedlagt afblændet totalt.

VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER:
I året løb, er der foretaget mange vedligeholdes opgaver på ledningsnettet,
som var hårdt tiltrængt. Der er blevet udskiftet hovedventiler og lavet område
måler stationer m.m.
Tanken på Tbv. 38 B er blevet efterset og renset, efter har vores
hovedforsyningsledning til tanken blev beskadiget, i forbindelse med jordbunds
prøver til den nye cykelsti på Tuborgvej.
Boring 1 Kolås der er dykpumpen blevet fornyet, den gamle kunne ikke levere
den nødvendige mængde og tryk mere.
De opgaver, der forventes i 2019 er renovering på ledningsnet, område måler
stationer m.m.
Der er en gammel ledning til friskolen, der skal skiftes, men det bliver når
skolen har ferie.
Vi er ligeledes i gang med GPS-opmåling, af samtlige målerbrønde, stophaner
hovedventiler og ledningsnet, så vi er med, når den nye LER lov træder i kraft.

GRUNDVANDS BESKYTTELSE:
Her på det sidste, er der kommet politisk aftale om beskyttelseszoner BNBO.
Det er helt klart et fokusområde, da der bliver fundet pesticider rundt omkring
i landet.
Vi har ikke problemer med pesticider, og det håber vi heller ikke og få, men
det skal tages alvorligt.
Aftalen betyder at: Kommunens vandteam vil blive pålagt inden for 3 år, at
finde ud af hvilke boringsnære beskyttelsesområder, der skal udlægges i
samarbejde med vandværker og lodsejere.
Det er kommunens vandteam, som har teten i denne sag og vandværket vil
ikke foretage sig noget, før der er henvendelse fra kommunens vandteam.
VN (Vandsamarbejdet i Nordvestsjælland)
Der har været dialog med VN og Asnæs, Fårevejle St. By’s, Grevinge og Hørve
vandværker, om vandleverancer til VN.

Der skal etableres en ny storledning, der går fra Svinninge, Vejleby, nær
Fårevejle St. By’s Vandværk og til Asnæs Vandværk.
Der bliver ledningen sammen koblet, med ledningen mellem Asnæs og
Grevinge Vandværker.
Der blev og drøfte en mulig med forbindelse til Fårevejle Kirke By’s,
Ordruplund, Skamlebæk også med i planerne
Det er ikke et projekt, der kommer i gang i år, men måske inden for de næste
par år.

SAMARBEJDE I ODSHERRED:
OVR er blevet nedlagt. OVR bestod af KVD (tidlige Dragsholm kommune) og
KVT (tidligere Trundholm kommune)
En ny organisation VIO er på vej, men der er ikke enighed om opgaverne. Der
har været holdt 2 lørdags møder, hvor der har været diskuteret rettelser i
forslagene til vedtægterne.
Rettelserne til vedtægterne, har det knebet meget med, at vi løbende har fået
på tryk og det er heller ikke alt, at den gamle OVR-bestyrelse har rettet sig
efter, hvor er medlemsdemokratiet henne?
Vi afventer den endelig struktur og opgaver i den nye forening. Organiseringen
i den nye forening er ikke demokratisk, alle har ikke lige muligheder for
bestyrelsespost i foreningen, nogle medlemsværker er mere eller mindre
selvskrevne til bestyrelsespost i foreningen.
Vi i bestyrelsen har besluttet, at på nuværende tidspunkt, er vi ikke med i den
nye forening, vi kan altid melde os ind i VIO. Vi er ikke alene om og ikke, at
melde os ind.
Vi håber ikke, at det samarbejde, der er i teknisk gruppe fra KVD bliver
ødelagt, på grund af den nye forening VIO.

ØKONOMIEN:
Er i dag i gode hæder, for nogle år siden, var vi tæt på underskud, det er
vendt til et pænt overskud.
Betina vil sener gennemgå regnskab og budget.
Tak til alle medarbejdere

Formanden.

