MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
Bestyrelsens beretning for året 2017 (eller rette sagt, siden sidste generalforsamling)
Morud Vandværk skal være et godt vandværk, med godt vand, stor forsyningssikkerhed og have en økonomi
der kan sikre det.

Vandets Kvalitet. Prøverne der blev taget i løbet af 2017 viser, at vandet overholder alle
kravene til drikkevand. Vi har ingen pesticider og andre miljøfremmede stoffer i vandet. Vi
har ikke - som der er blevet fundet hos en del andre vandværker - cloridazon eller dets
nedbrydningsprodukter i vandet. Der 1. januar er kommet nye regler for prøvning af vandet,
der medfører, at vi kommer til at lave flere prøver end før.
Vandværket. Kommunen har i 2017 været på tilsyn på vandværket og fandt det i skønneste orden, der var
dog kritisable punkter, ingen nødforbindelse til et andet vandværk og manglende papirarbejde med en
beredskabsplan. Sidste år besluttede vi at bruge anskaffe en ny udpumpningsstyring til erstatning for den
gamle, hvortil der i mange år ikke har kunnet leveres reservedele. Det nye er netop idriftsat. Vi afsatte
60.000 kr. hertil og det ser ud til komme til at passe. Henrik har afløst Kurt som vandværkspasser og er på
værket en gang om ugen. Thaya, som er den uddanne driftsansvarlige, er der mindst en gang om måneden.
Der har været enkelte driftssvigt på vandværket, men ikke så store, at der har været forsyningssvigt. Der var
et enkelt svigt, der satte fokus på hvor uhensigtsmæssig vor el tavle og en del af elinstallationen er. Vi er hele
tiden være opmærksom på risiko for svigt og konsekvenserne heraf. Planen for det endelige vandværk, den
plan der skal sikre, at de tiltag vi laver hen ad vejen, passer ind i det store billede bliver jævnligt revideret.
Det næste store tiltag på værket er en ny el- og styringstavle, det vil jeg senere komme nærmere ind på under
punktet budget.
Vor indvindingstilladelse udløb 1/2 men kommunen har heldigvis d. 13/2 givet os en ny der gælder for 30 år.
Ledningsnettet. Der har ikke været de store svigt i forsyningssikkerheden på ledningsnettet, men vi undgå
aldrig mindre afbrydelse i forbindelse med reparationer på ledningsnettet. På ledningsnettet var spildet i 2017
på 3,9 %, det er et udtryk for at tilstanden af vore ledninger er god.
De fleste problemer med lækager m.v. på ledningsnettet stammer fra stophaner, stikledninger af jern og
aluminiumsanboringer. Da det er for dyrt at lave reparationerne enkeltvis efterhånden som behovet opstår,
har vi besluttet at lave nogle planlagte udskiftninger hvor vi tager nogle stykker ad gangen og som vanligt
udskifte til målerbrønde og nye anboringer. Vi fjerner dermed nogle potentielle årsager til kommende
lækager. Vi aflæser samtlige målere hvert kvartal, og har i den forbindelse kunnet adviserer nogle enkelte
forbrugere om lækager, løbende toiletter og lignende. For at sikre forsyningen i værste tænkte tilfælde,
arbejder vi med planer om at få etableret en elle flere nødforbindelser til nabovandværker.

Økonomi. Vi har en god økonomi der sikre, at vi kan til at vedligeholde og fremtidssikre vandværk,
boringer og ledningsnet, uden at have planer om at hæve prisen på vandet. Prisen er, sammenlignet
med andre værker, fornuftig. Det er 14 år siden vi hævede den faste afgift og 11 år siden vi hævede
m³ prisen. Og på de 10 år er forbrugerpristallet steget 18 %.
Administration. Sidste år nævnte jeg at de tider forbi, hvor man med sund fornuft, teknisk indsigt og
beskeden administrativ indsats kunne drive et drive et vandværk. De af regel og forordninger vi er
omklamret af, er ikke blevet mindre i året løb. Vi er fra 25. maj omfattet af EU persondataforordning, der på
ny medfører at der skal laves mere dokumentation. Samtidig skal vi fortsat registrer opgaver, disses løsning
og hændelser på vandværket, have en handlingsplan, en beredskabsplan, lave risikovurdering og har
omfattende krav til vandværkets regnskab, takstblad og budgetter. Vi må derfor se i øjnene, at vi fremtiden
bliver, at vi købe os langt mere assistance udefra.
Vi har siden sidste generalforsamling haft 3 bestyrelsesmøder. Da vor hidtidige næstformand Kaj Pedersen er
flyttet fra byen er han udtrådt og suppleant Thaya er indtrådt. Jeg vil gerne takke bestyrelsen inkl. Kaj for et
behageligt samarbejde i årets løb.
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MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
Bemærkning til regnskabet.
I runde tal. Et underskud på 68.000 er forsvarligt når afskrivninger udgør 212.000 og den likvide
tilgang dermed er 144.000

Bemærkninger til budgetter.
Drift budget 2017, ændret vedr. Gebyrindtægter fra andre og renteindtægter.
Drift budget 2018, fast afgift og m³ afgift er uændrede i forhold til 2017. I runde tal er et underskud
på 110.000 forsvarligt når afskrivninger udgør 213.000 og den likvide tilgang dermed er 103.000
Investeringsbudget 2018 Der to poster der er overført fra 2017, 60.000 til ny udpumpningsstyring
og 18.000 vedr. boringen i engen.
Ny el-tavle, den gamle er fra 1987. Ny styringstavle SRO anlæg (styring-regulering-overvågning),
Det ny udpumpningssystem kan umiddelbart tilsluttes et sådan SRO anlæg.
Det er el tavlen der er mest påtrængende, men at vente med at anskaffe styringstavlen vil betyde
ekstra omkostninger på 50 - 100.000.
Investeringsplan 2019 - 2023. De fleste af posterne er de samme som sidste år.
Nye poster der er kommet til er nødforbindelser til vore nabovandværker.
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