Dråby Vandværk A.M.B.A.
Bestyrelsens beretning ved generalforsamling den 24. marts 2020.
Kvalitet af vandet:
Vi er meget tilfredse med, at der kun har været én bemærkning til de vandprøver der er foretaget i løbet af
året, og det drejede sig om små uklarheder i vandet, som er uden sundhedsmæssige konsekvenser. Der kom
en anmærkning omkring Turbiditet (synlige uklarheder) i vandet. Grænsen ligger ved 0,3 og vi havde
0,35 så vi overskred grænsen med 0,05.
Årsagen hertil var en defekt pumpe der skulle skylle sandfilteret for hver 500 m3 gennemstrømmende
råvand. Pumpen og kontraventil er nu rep. og udskiftet så vi igen levere vand uden synlige Turbiditeter og af
en god kvalitet.
Udpumpet vand og solgt vand i året 2019:
Der blev i året 2019 udpumpet 23.924 m3 vand mod 26.673 m3 vand i året 2018.
Det målte forbrug hos forbrugerne udgør 23.092 m3, således at der er et ledningstab på 832 m3 svarende til
3,48% mod 5,17 % i 2018.
Priser for vand
Med hensyn til prisen for vand for året 2020 har bestyrelsen vedtaget at hæve den faste afgift så den i 2020 udgør
400 kr. pr år pr ejendom, mens driftsbidraget pr. m3 er uændret 6,25 kr. Den afgift på ledningsført vand og
grundvandssikring der skal indbetales til SKAT er uændret 6,37 pr m3. alle de nævnte satser er med tillæg af
moms.
Anlægsinvestering
Der er i året 2019 udskiftet det sidste stykke med gammelt jernrør mellem Dråby Bygade 5 og Forsamlingshuset,
samt nyanlagt ledning til 2 nye forbrugere på Dråby Kærvej.
Det som vi fremadrettet skal tage højde for er løbende renovering af ledningsnettet. Der er ingen aktuelle planer
om større udskiftninger på nuværende tidspunkt.
Vi har i september måtte rep. en skyllepumpe til sandfilteret. Det udviklede sig til også at rense råvandstanken
for slam, udskifte en kontraventil i råvandstanken, samt til sidst også at udskifte de sidste 3 kontraventiler ved
hver forbrugspumpe. De gamle var utætte, og forbrugspumperne mistede evnen til selv at suge an og levere vand
til forbrugerne.
I den forbindelse fik vi brug for vores nødforsyningsforbindelse til Boeslum Bakkers Vandværk, og kunne
konstatere at det fungere tilfredsstillende.
I år (2020) udskifter vi alle vandure/målere, da terminen for dem er uløbet.
Andet
Dråby Vandværk har ved en ekstraordinær generalforsamling ændre status og navn fra I/S til A.M.B.A.
Bestyrelsen har også fået beredskabsplanen for Dråby Vandværk implementeret.
Denne beredskabsplan er et vigtigt element, hvis der skulle opstå en forurening af vandet m.v.
Derudover har vi også implementeret ledelseskontrolsystem, som gør at formand og næstformand nu også
fungere som vandværkspassere i det daglige. Dette skal sikre, at der bliver udført de lovpligtige opgaver med
tilsyn, rengøring / hygiejne , vandprøver m.v. Dette system skal løbende ajourføres med bl.a. udfyldelse af
diverse tjeklister når de pågældende opgaver bliver foretaget.
Der har gennem året 2019 været en del alarmer med bl.a. en grundvandpumpe der stoppede, problemer med
sandfilteret, overfyldt udfældningsbeholder og nok det største problem, da vandværket tabte forbrugstrykket, så
der ikke var vandtryk til forbrugerne.
Vi har været til en del møder med Sydd. Kommune ang. BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder), som vi skal
arbejde mere med i 2020.
Med disse ord indstiller bestyrelsen beretningen til debat og efterfølgende godkendelse.

