MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
Bestyrelsens beretning for året 2013.

Bestyrelsen bestræber sig altid på, at vi er en stabil vandforsyning og leverer kvalitets vand til en
fornuftig pris. Og samtidig sikre, at vi har en økonomi, der gør det muligt at vedligeholde og
fremtidssikre vandværk, boringer og ledningsnet.
Al det der kendetegner et godt vandværk.
De seks prøver, der er taget i året løb bekræfter, at vandets kvalitet er tilfredsstillende, vi har ingen
pesticider og andre miljøfremmede stoffer i vandet og kimtallene er meget lave.
Sammenlignet med andre værker er prisen på vandet fornuftig og så er det i øvrigt ti år siden vi
hævede prisen på den faste afgift og 7 år siden vi hævede m³ prisen. Og på de 7 år er
forbrugerpristallet steget 14 %.
Myndighederne forlanger vi inden udgangen af 2014 skal have et ledelses/kvalitets system og at vi
inden udgangen af 2014 skal have en driftsansvarlig med de fornødne kurser i vandværksdrift og
hygiejne. Vi har overvejet at indgå en aftale med et firma, der kan stille en sådan person til
rådighed.
Kommunen lavede tilsyn den 15. juni og af den 10 side store rapport fremgår det, at vandværk og
boringer er i tilfredsstillende og god stand.
Forsyningen fra vandværket har i årets løb været stabil og uden svigt.
Vi har så småt påbegyndt de tiltag, der blev anbefalet i tilstandsrapporten, vi fik lavet i slutningen af
2012. Nogle mindre ting er udført, blandt andet en rustfri stige i vores bundfældningstank. Vi har
behov for at få et andet iltningssystem. For at kunne vælge det rette system, var vi i november på en
besigtigelsestur på tre vandværker i Jylland, blandt andet Torsager vandværk på Djursland. Vi har
valgt og igangsat leveringen af et lignende iltningssystem som det i Torsager. Det giver en
arbejdsmæssige forbedring under rensning af iltningsbakkerne og en større sikkerhed mod
forureningen, idet der opsættes vinduer mellem selve filterne og det øvrige rum. Når det er udført,
tager vi stilling til de næste tiltag, der skal fremtidssikre vort vandværk og boringer.
De fleste lækager på ledningsnettet stammer fra stophaner og stikledninger. Når der opstår et behov
for reparation af ledninger eller en stophane, vil vi fremover samtidig udskifte de nærmeste
stophaner til målerbrønde med nye stikledninger. Det vil minimere vore omkostninger, vi skal vi
ikke rykke ud flere gange i samme vænge og vi får fjernet potentielle årsager til kommende
lækager.
På ledningsnettet havde vi i 2012 et spild på 13 %, hvilket kostede os 9.133 kr. i afgifter for den del,
der lå over 10 %. Ved lækagesøgningen i begyndelsen af 2013 blev der fundet og udbedret flere
lækager. Selv om vi i begyndelsen af året endnu havde et stort spild, blev den samlede spild i 2013
nedbragt til 9 % af de 47.789 m³ vi pumpede ud.
Siden maj har vort natforbrug indikeret, at spildet er noget under de 10 %.
Da der skal udskiftes målere 2014, fremlægger vi under et senere punkt, forslag om at udskifte alle
målere til fjernaflæste ultralydsmålere.
Vi har siden sidste generalforsamling haft 4 bestyrelsesmøder hvoraf det ene var under
besigtigelsesturen. Flere fra bestyrelsen og regnskabsføreren har deltaget i FVD's aften møder og
kursus. Jørgen Henrik har deltaget i møderne i Vandrådet. Jeg vil gerne takke bestyrelsen og ikke
mindst regnskabsføreren for et behageligt samarbejde i årets løb.
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MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
BUDGET 2014
Investeringer udover det fremlagte budget.
Vandværket.
I 2013 blev det besluttet i 2013 og 2014 at anvende 400.000 kr. på renovering af værket, af dem har
vi brugt ca. 10.000 kr.
Ledningsnet.
Til partiel renovering af ledningsnettet er der i 2013 afsat 200.000 kr., de overføres til 2104.
Vandmålere.
Under forudsætning af, at bestyrelsens forslag under næste punkt på dagsordenen godkendes,
afsættes 420.000 kr. til udskiftning af målere.
Heraf er i 2013 besluttet at afsætte 200.000 til udskiftning af målere.
Se i øvrigt investeringsplan 2014.
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