Bestyrelsens beretning 2019
Det forgangne år vil jeg betegne som et normalt år, hvor jeg betegnede året før som
meget travlt.
Først og fremmest har vi fået nye målere, hvilket skete hen over sommeren. Vi havde
valgt ikke at bruge vores lokale faste smed i Truust til arbejdet, da vi havde fundet
prisen noget høj. I stedet blev det Salten VVS, som fik arbejdet. Det gik fint på nær
nogle enkelte steder, hvor lærlingen havde for travlt – Salten VVS rykkede dog ud
med det samme, de hørte om en fejl.
Det er Solveig, der er vores måleraflæser, og hun har skullet sætte sig ind i de nye
systemer, de her nye målere arbejder efter – det er der vist helt styr på.
Ledningsnettet er digitaliseret, så nu er vores kort både på papir og på computeren.
Det betyder, at jeg hurtigt kan besvare entreprenører, der skal grave i området, om
hvor vores ledninger ligger.
Og de henvendelser er der faktisk mange af.
Mig bekendt, har der kun været en enkelt afbrydelse i forsyningen.
Det var i vinter, hvor en kvik forbruger så vand komme op af gruset i vejen. På det
tidspunkt havde bruddet været der siden kl. 3 om natten, og der blev arbejdet fra kl.
13 til kl. 18 med at udbedre skaden.
Det var en anboring i aluminium, som var tæret op – dem har vi ganske mange af.
Det kostede kr. 30.000,- at få lavet arbejdet en lørdag. 2 ud af 7 dage er til høj takst,
så prøv lige at tænke over dette, hvis I synes, at vandværket har en lidt for stor
kapital.
Som sagt kom vandet op af gruset i vejen, så vær rar at lægge mærke til, sådan noget,
da det kan være en stor hjælp for os, når vi næste gang skal finde en lækage.
Vi husker alle sommeren 2018. Den var varm og tør, hvilket vi også oplevede i
vandværket, men som vandværket ikke var indstillet på at klare automatisk. Vi har tre
råvandspumper, som kører på skift og fylder rentvandtanken op, men en pumpe af
gange var ikke nok. Derfor måtte Per, hver dag gå over i vandværket og tænde for en
ekstra pumpe om morgenen og slukke den igen op aftenen. Så havde vi vand nok,
men vi skal have sat automatik på.
Der kan gå meget galt i en vandforsyning. Et elskab kan bryde ned, forurening af
råvandet kan ske med både bakterier og pesticider, rentvandtanken kan blive dårlig,
og hvad gør vi så midt i en højsæson !
Derfor arbejder jeg med at finde ud af, hvordan vi sikre os, og her har jeg en
nødforbindelse til et nabovandværk i tankerne, hvilket kommunen også finder godt.
Vi skal have fundet ud af en pris, og så vender vi tilbage til sagen.
Velmødt til generalforsamlingen.

