MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
Bestyrelsens beretning for året 2018 (eller rette sagt, siden sidste generalforsamling)
Morud Vandværk skal være et godt vandværk, med godt vand, stor forsyningssikkerhed og have en
økonomi der sikre, at vi kan løse det.
Forsyningssikkerhed. Kommunens kommende vandforsyningsplan har lige været i høring og Peter
har indsendt vore kommentarer og indsigelser. Der er til kommunen indkommet yderligere 11
indsigelser.
Ifølge planen er det kritisk, at vores to boringer henter vand i samme grundvandsmagasin. Selvom
magasinet ligger godt beskyttet af et tykt lerlag, er der vel en risiko for en forurening.
Det er også kritisk at vi kun har én filterlinje og ikke to uafhængige filterlinjer, der hver for sig er
store nok til at klare forsyningen.
Derfor vil kommunen kræve, at vi har nødforbindelse til vor nabovandværker Trøstrup og VædeStillibæk senest i 2031.
Væde-Stillebæk skal have nødforbindelse videre til Gamby-Hindevad. Nødforbindelsern skal være
så store at Trøstrup (Vandcenter Syd) i givet fald kan forsyne de tre andre.
Det bliver meget dyrt - meget dyrt - i størrelsesordenen 3 millioner kr. pr. vandværk. Men vi
afventer den endelige vandforsyningsplan.
Kommende forbrugere
På Åbredden ved siden af Idrætsvej forventes byggeriet af 22 mindre boliger at starte inden for en
måned.
I Kommunens kommende udstykning syd for Åbakkevej/hallen kommer der ca. 50 nye forbrugere,
vi afventer lokalplanen bliver færdig.
De nye forbruger bidrage lidt til økonomien, men det har vi ikke indregnet i vore budgetter
Vandets Kvalitet. Årets prøver viser, at vandet overholder alle kravene til drikkevand. Der
er ikke pesticider og andre miljøfremmede stoffer i vandet.
Der blev dog i en flush prøve fundet en overskridelse på jern (0,71 mod tilladt 0,2), men en
prøve, taget lige før på samme køkkenhave, havde et jernindhold meget under det tilladte
(0,031 mod 0,2). (her kommer en mundtlig forklaring på forskellen og formodet årsag).
Der er i mandags taget opfølgende prøver, som vi dog ikke kender resultatet af endnu.
De nye regler for prøvning af vandet medfører, at vi kommer til at lave flere prøver end før
og det bliver dyrere. I gennemsnit 26.000 kr. pr. år.
Vandværket. Umiddelbart efter sidste års generalforsamling blev det nye udpumpningsstyring sat i
drift og fungere upåklageligt.
Henrik er som vandværkspasser på værket en gang om ugen. Thaya, som er den uddanne
driftsansvarlige, er der mindst en gang om måneden.
Der har været et enkelte driftssvigt på vandværket, men sådan, at der har været mærkbart
forsyningssvigt.
Sidste år besluttede vi at anskaffe en ny el- og styringstavle. På vandværksmessen i oktober talte tre
af os med flere tavleleverandører og fik efterfølgende tilbud fra to.
Vi har bestilt en løsning fra et firma, der stort set ikke laver andet end tavler til vandværker. Tavlen
er passende til et vandværk af vore størrelse og vi får det lavet sådan, at driftstatistikken kan
opsamles af vort opgavestyringssystem Tethys.
Hvis vi en dag vælger at lave to filterlinjer, bliver vi nødt til at have mere plads på værket, f.eks.
ved at bygge ovenpå rentvandstanken.
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Ledningsnettet. På ledningsnettet undgår vi aldrig mindre afbrydelse i forbindelse med
reparationer. På ledningsnettet var spildet i 2018 på 3 %, det er et udtryk for at tilstanden af vore
ledninger er god.
Når vi laver reparationer på ledningsnettet benytter vi som tidligere besluttet at udskifte stophaner
med målerbrønde. Da det er for dyrt at lave reparationer enkeltvis, skifter vi samtidig nærliggende
stophaner. Derved fjerner vi 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.
Inden vi arbejder videre med nødforbindelser til nabovandværkerne afventer vi den endelige
vandforsyningsplan.
Økonomi. Vi har i mange år haft en god økonomi, uden at prisen på vandet er steget. Den faste
afgift har siden 2004 været 500 kr., have den fulgt pristallet, skulle den være 627 kr. Prisen pr. m³
på 5,15 kr. har ikke været hævet siden 2008, have den fulgt pristallet skulle den være 5,97 kr.
For at vi kan sikre, at vi kan vedligeholde og fremtidssikre vandværk, boringer og ledningsnet og
klare de udfordringer der stilles til os med hensyn til forsyningssikkerhed, nødforbindelser
m.v. må vi se i øjnene at vi i de kommende år bliver nødt til at hæve prisen på vandet.
Administration. Som jeg har nævnt tidligere år, er tider forbi, hvor man med sund fornuft, teknisk
indsigt og beskeden administrativ indsats kunne drive et drive et vandværk.
Vi er omklamret af regler og forordninger i et sådant omfang, at vi fremtiden bliver, at vi må købe
os langt mere assistance udefra.
Vi har siden sidste generalforsamling haft 3 bestyrelsesmøder od nogle af os har deltaget i
forskellige møder og kurser. Jeg vil gerne takke bestyrelsen et behageligt samarbejde i årets løb.
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Bemærkning til regnskabet.
I runde tal. Et underskud på 77.000 er forsvarligt når afskrivninger udgør 186.000 og den likvide
tilgang dermed er 110.000

Bemærkninger til budgetter.
Drift budget 2019, ændret vedr. afskrivninger på boringer og installationer og renteindtægter.
Drift budget 2020, i forhold til 2018 og 2019 er fast afgift er uændret og m³ afgift hævet 1 kr. (før
moms). I runde tal er et underskud på 84.000 forsvarligt når afskrivninger udgør 211.000 og den
likvide tilgang dermed er 127.000
Investeringsbudget 2019 Nyt er reserveret uforudset som katastrofe beredskab.
Investeringsplan 2022 - 2024. De fleste af posterne er de samme som sidste år.
Det samlede beløb for nødforbindelser til vore nabovandværker er øget.
Tilslutningsbidrag fra nye forbrugere og omkostninger ved etablering i udstykninger er ikke
indregnet.
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