Beretning for Teglgårdsparkens Vandværk 2020
Denne beretning dækker over mere end 12 måneder, da den ordinære generalforsamling ikke blev
afholdt til tiden på grund af Coronaen, og de mange måneder er forløbet ganske godt lige på nær en
”lille ting”, som jeg fortæller om senere.
Vi har løbende lavet udskiftninger på vandværket, så det er driftsklart og pålideligt. Det er jo noget,
vi i bestyrelsen går meget op i, da det er os, man vil klage til, hvis vandet udebliver. Det betyder, at
vandværket er velfungerende. I år har vi fået ny styring af råvandspumperne, så der automatisk
kobles en pumpe ekstra på ved behov. Desuden kan formanden hjemmefra se niveauet i
rentvandsbeholderen, og vi får alarm i god tid, ved lav vandstand.
Året før havde vi et brud på en anboring, og vi blev af en forbruger opfordret til at tjekke, om det
kunne være et generelt problem med tærede anboringer. Derfor tog vi og skiftede nogle anboringer
på samme vej, men resultatet var heldigvis, at der var ingen tæringer her.
Arbejdet blev udført i november for at genere så få som muligt, men tidspunktet var alligevel
uheldigt, da jorden i den grad var vandfyldt, hvilket besværliggjorde arbejdet rigtig meget.
I bestyrelsen er der også sket udskiftning, idet Jens Kjærsgaard er udtrådt, og suppleanten Tove
Trantofte er indtrådt.
Så det gik rigtig godt langt hen på året til der blev lavet analyser på råvandet – der blev fundet
pesticider i alle tre boringer, og det må der ikke være. Det betød, at vi hurtig kom til møde med
kommunen, som gav vandværket prædikatet ”ikke blivende vandværk”.
Proceduren er så den, at vi har fået dispensation i tre år, men inden for et år skal vi komme med en
løsning på problemet.
Kommunen siger, at vi ikke kan lave boringer i rimelig afstand, så vi er blevet opfordret til at gå
sammen med Roe Vandværk eller Fårvang Vandværk, som betegnes som ”nøglevandværker”.
Der er holdt møder med de to nabovandværker, som begge er indstillet på at overtage os på lidt
forskellige betingelser, som dog i sidste ende giver den samme pris.
Det har således ikke været muligt ud fra økonomien at pege på et af de to vandværker, men vi har
vurderet, at det vil være det bedste valg at søge mod Fårvang Vandværk.
Prisen for at slå sig sammen med et andet vandværk er forskellen på ”Kapital pr. forbruger” i de to
vandværker, og her er vores på kr. 3.581,- og i Fårvang på kr. 10.522,- Forskellen er altså kr.
6.941,-. Det er vores mål, at dette beløb kan afdrages over 10 år, så det bliver kr. 694,- / år.
Men så er den faste afgift i Fårvang lavere end vores nemlig kr. 109,- lavere, så vi ender med en
merpris på kr. 585,- i de næste 10 år.
Dette er baseret på 2018 regnskaberne, og inden en endelig sammenlægning tager vi talene fra de
nye regnskaber.
Bestyrelsen ønsker på generalforsamlingen at få lov til at gå videre med sammenlægningen med
Fårvang Vandværk.
Med tak for ordet
Klaus Kirkegaard

