MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
Bestyrelsens beretning for året 2012.
Vandets kvalitet kontrolleres af Eurofins med seks prøver i løbet af året. Alle seks
prøver viste at vandet var af tilfredsstillende kvalitet. Sundhedsstyrelsen, Kommunen og
Embedslægen får kopi af prøveresultaterne.
På Vandværket har vi udskiftede en del af hegnet omkring grunden. Søndag den 5. februar havde vi
problemer med styringen til de to store pumper. Dette medførte desværre at udpumpningen svigtede
nogle gange i løbet af formiddagen. Forsyningen blev efterfølgende opretholdt med den lille pumpe
indtil, der i løbet af mandag og tirsdag blev fremskaffet reservedele og specialist assistance. At vi så
samtidig havde et større brud hvor vi tabte omkring 100 m³ i døgnet gjorde, at vi mandag morgen
ikke kunne opretholde et tilfredsstillende tryk ved de højest beliggende ejendomme.
I november havde vi en konsulent til at besigtige vandværket og vores store rentvandstank, med det
formål at udarbejde en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten påpeger en række punkter vi skal gøre
noget ved i løbet af få år, herunder en renovering af rentvandstanken. Bestyrelsen har drøftet, om
det, i stedet for at bruge penge på det gamle vandværk, ville være relevant at bygge et helt nyt og up
to date vandværk. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at renovere det eksisterende værk og
fremsætter under et senere punkt, forslag om at afsætte midler hertil.
På ledningsnettet blev den omtalte store lækage fundet og lavet tirsdag. Derudover har der været de
sædvanlige reparationer, især på grund af defekte stophaner og utætheder på stikledninger. De fleste
acceptere, at der i disse tilfælde bliver etableret målerbrønde, men enkelte er utilfredse med, at deres
måler skal flyttes ud i målerbrønden. Vi henholder os til regulativet og til den tidligere
generalforsamlingsbeslutning, hvor det blev bestemt, at der ved reparationer af ledningsnet og
stophaner etableres målerbrønde.
Der blev ikke udskiftet målere i 2012, men i de kommende år må vi forvente større udgifter til dette.
Vandforsyningen til udstykningen Skovgårdsparken kunne endelig blive færdiggjort i slutningen af
året.
Vi har i 2012 udpumpet 49 114 m3 hvoraf der har været et spild på 13 %. Vandværket skal betale
afgift hvis spildet er større end 10 % og har derfor hyret et firma til spore lækagerne.
Der har i 2011 været afholdt 3 bestyrelsesmøder hvoraf det ene var en besigtigelse af vandværket og
i november havde vi besøg af tilstandsrapportkonsulenten med et efterfølgende møde med hele
bestyrelsen Derudover var en del af bestyrelsen var i efteråret på vandværksforenings leverandør
udstilling.
Jørgen Henrik har på Vandværkets vegne deltaget i møderne i Vandrådet, der er kontaktforum for
vandværker i Nordfyns Kommune.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og regnskabsføreren for et behageligt samarbejde i årets løb.
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MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
BUDGET 2013
Investeringer udover det fremlagte budget.
Under forudsætning af at bestyrelsens forslag under næste punkt på dagsordenen godkendes,
afsættes 400.000 kr. til renovering af vandværket.
Afsat til partiel renovering af ledningsnettet 200.000 kr.
Budget 2014
Investeringer udover det fremlagte budget.
Udskiftning af målere 200.000 kr.

Under forslag fra bestyrelsen:
Tilstandsrapporten gennemgås i meget grove træk.
Bestyrelsen foreslår: På grundlag af den udarbejdede tilstandsrapport og handlingsplanens budget
investeres der 400.000 kr. i renoveringen af vandværket. Beløbet anvendes 2013 - 2014.
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