MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
Bestyrelsens beretning for året 2020 (eller rettere sagt, siden
sidste generalforsamling)
Vi måtte desværre igen udsætte generalforsamlingen ½ år pga. covid-19,
Så beretningen bliver både for 2020 og noget af 2021.
Morud Vandværk fungerer godt, med rent vand, stor forsyningssikkerhed
og en økonomi der sikrer det.
Det går stort set meget godt.
Men vandværket har nogle udfordringer i de kommende år. Dels vil
kommunens kommende udstykninger give flere forbrugere og dermed
skal vi kunne levere mere vand. Dels skal vandværket sikre forsyningen
med en nødforbindelse til et andet vandværk. Hvordan vandværket kan
løse disse opgaver, kommer vi ind på i det følgende.

Vandværket
Vi er meget tilfredse med vores nye el- og styringstavle. Det sikrer en
overskuelig, lettere og mere tryg drift, uden dagligt brug af manualer.
Selve driften har kørt stort set uden problemer. Thaya, som er
uddannet ”driftsansvarlig”, kommer der flere gange om måneden og
Rasmus fra Morud VVS, der også er vandværksuddannet ordner de
praktiske opgaver.
Vandværksfirmaet kommer en gang om året og laver et eftersyn.
Kommunen har i 2021 været på tilsynsbesøg og var meget tilfredse
med vandværkets tilstand og vores planlagte tiltag.
Til den ene boring er der bestilt en TV-inspektion.
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Den ny filterbygning som vi besluttede sidste år, forventes bygget i
foråret 2022, vi har tøvet lidt pga. den almindelige travlhed i
byggeriet.
Med de nye filtrer, vil vi kunne producere de mængder vand, som
der bliver behov for og selve udpumpningen har også den fornødne
kapacitet.
Med det øgede vandforbrug til de kommende udstykninger skal vi
have udvidet vor indvindingstilladelse, men det er antagelig ikke
noget problem, men en opgave som vi og kommunen skal løse.
Omkring boringerne skal der udlægges nogle
boringsnærebeskyttelsesområder (BNBO’er) hvor der ikke må
sprøjtes med pesticider (og måske heller ikke gødskes).
Udlægning af arealer samt aftaler med lodsejerne om erstatninger
skal være i ”hus” inden udgangen af 2022.
Det er kommunen som forhandler med lodsejerne – med os på
sidelinjen – for det er os der skal betale. Vi har afsat 100.000 kr. på
investeringsbudgettet.

Ledningsnettet
På ledningsnettet var spildet i 2020 på ca. 7 %. Lidt for stort, vi sætter nok
et lækagesøgningsfirma på opgaven, for at få spildet bragt ned på et
lavere niveau.
Vi undgår ikke mindre afbrydelser af forsyningen, når der skal foretages
reparationer på ledningsnettet, men de skal være – og er - kortvarige.
Samtlige målere aflæses hvert kvartal, og vi har i den forbindelse kunnet
fortælle enkelte forbrugere om mulige lækager, løbende toiletter og
lignende.
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Vi kar udvidet ledningsnettet med 50 forbrugere i Åbakkevænget og vi
skal omlægge forsyningen på Åbakkevej, da der skal laves en ny bro over
åen.
Kommende udstykninger kræver udvidelser af ledningsnettet.
Ledningstegningerne vedligeholdes af Kristian.

Vandets kvalitet
Der tages prøver fire gange om året og de viser, at vandet
overholder alle krav til GODT drikkevand.
Der er ikke pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandet, og
ikke for meget nitrat/nitrit.
Og heller ikke skadelige bakterier.
Peter Wiberg-Larsen er tovholder på det med vandanalyserne.

Økonomi
Kommer kassereren senere mere ind på.
For at følge den generelle prisudvikling, besluttede vi sidste år at hæve
faste afgift med 80 kr. + moms. Og at vi i fremtiden følger
forbrugerpristallet.

Nye og kommende forbrugere
I Åbakkevænget kommer der 50 nye forbrugere. De fleste grunde er
allerede solgt.
Der er desuden store planer for udbygning med boliger langs
Søndersøvej, Rugårdsvej og Elverodvej inden for de næste ca. 10 år.
Forventede nye forbrugere bidrager naturligvis positivt til vores økonomi
- det er en god ting - men det er ikke noget vi indregner i driftsbudgettet,
før ejendommene er tilsluttet.

Forsyningssikkerhed
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Kommunens vandforsyningsplan stiller krav om en plan inden 1/6 2022
om øget forsyningssikkerhed. Enten i form af nødforsyning fra et andet
vandværk eller sikrere produktionsanlæg med en måske to nye boringer i
et andet magasin. Nye boringer er en langstrakt og kostbar sag.
Den eneste reelle mulighed vi har, er en nødforsyning fra Vandcenter Syd,
som kunne være en tilslutning til deres ledning på Skovvej. Der vil snarest
blive taget kontakt for nærmere dialog med Vandcenter Syd herom.

Administration
De 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 det er
blevet til, at vi må købe os langt mere assistance og rådgivning udefra.
Det må være sådan, at bestyrelsen opgave er at træffer beslutninger og
følger op på disse.
Opgaverne må vi så få udført af firmaer og hvis bestyrelsesmedlemmer vil
påtage sig større opgaver, så honoreres de herfor.
Vi har siden sidste generalforsamling haft en del bestyrelsesmøder og
nogle har deltaget i forskellige møder og kurser. Det er vigtigt at vi er på
forkant med den nyeste viden. Det sørger vores forening, Danske
Vandværker, for er muligt.

Summering af Vandværkets udfordringer i de kommende år:
Færdiggørelse af filterbygningen - Flere forbrugere og mere udpumpning
– udbygning af ledningsnettet - nødforbindelse og måske ad åre en eller
to nye boringer i et andet grundvandsmagasin

Afslutning
Morud Vandværk a.m.b.a. v./ Formanden Knud Hollenbo, Udsigten 7, 5462 Morud.
Tlf. 65 96 50 81, e-mail formand@morudvand.dk

MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen og suppleanterne for behageligt
samarbejde i årets løb.
Dette bliver min sidste beretning, idet jeg har besluttet mig for, efter 30
år i bestyrelsen deraf de 19 år som formand, at takke af og overlade
stafetten til yngre kræfter.
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