Formandens beretning 2018
2018 har været et nogenlunde roligt år og bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4
bestyrelsesmøder.
Vi har i årets løb udpumpet i alt 51.017 m³ vand, hvilket er mere en vi har været vant til de senere
år. Det skyldes sandsynligvis den varme sommer, og det glædelige, set fra vandværkets
synspunkt, er at det også er registreret hos forbrugerne, så det er ikke noget som er gået til spilde.
I begyndelsen af året kom der endelig gang i den nye udstykning på Smedekrogen, over for
forsamlingshuset. Der blev udstykket 10 byggegrunde, hvoraf de 3 fra starten var solgt. Senere er
der solgt yderligere 5 grunde, således at vi i årets løb har fået 7 nye husstande koblet på vores
ledningsnet. Det betyder vi leverer vand til 326 forbrugere med egen måler. Hertil kommer 12
lejligheder i Gillestoft, som har fælles måler, så det reelle antal husstande, som vi leverer vand til
er 338.
Også i 2018 har der været en hel del skriverier i dagspressen og indslag i radio og TV om
forurenede vandboringer og lukning af vandværker. Nyborg Kommune har lavet en såkaldt
”Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsresourcen” i kommunen, som beskriver en række tiltag
som vi som private vandværker skal leve op til.
Det drejer sig bl.a. om overvågning af grundvandsstanden, skånsom indvinding, god
vedligeholdelsestilstand på vandværk og boringer, overvågning af vandkvaliteten, forbud mod
brug af pesticider inden for indvindingsområderne og i det såkaldte ”Borings Nære Beskyttelses
Område” ofte benævnt som BNBO.
Vi lidt stolte af at kunne sige at vi får ros for vores vandkvalitet og for den måde vi driver vores
vandforsyning på, når kommunens folk er på tilsyn, og vi har da heller ikke haft nogen
overskridelser af de krav der i dag stilles til den vandkvalitet vi leverer ud til vores andelshavere. Vi
gør hvad vi kan for at det er noget som fortsætter længe endnu, men vi kan også se at det er
blevet muligt at spore endnu flere stoffer i de vandprøver vi jævnligt tager, og listen med stoffer vi
skal undersøge for, bliver jævnligt udvidet. Disse krav kommer fra Miljø- og Fødevareministeriet,
og for nuværende bliver vores vand testet for mere end 200 forskellige stoffer. Så hvem ved,
måske dukker der nye stoffer op på listen, som vi ikke hidtil har skullet teste for, og som vi måske
har i vores vand. Hvis det skulle ske, så føler vi os godt rustet til at løse de udfordringer det måtte
give, gennem vores samarbejde med brancheforeningen Danske Vandværker og vores gode
samarbejde med de øvrige vandværker i kommunen.
2018 var også året hvor der overalt i Danmark blev indført de såkaldte GPDR-regler, det der i
daglig tale kaldes EU’s Persondata forordning. Vi skal som vandværk også overholde disse regler,
og det betyder at vi skal have en datapolitik som beskriver hvordan vi behandler de oplysninger vi
har om den enkelte forbrugers vandforbrug. Hvis nogen er interesseret i hvad vi har gør i den
forbindelse, så kan det ses på vores hjemmeside.
Vi har i årets løb været forskånet for større ledningsbrud, men har haft en del mindre reparationer i
forbindelse med brud på stikledninger og omkring målerbrønde. På Odensevej har vi udskiftet et
stykke af vandledningen, da der var nogle forbrugere som oplevede meget lavt tryk på deres
vandforsyning. Årsagen var sandsynligvis tilstopning af ledningen, men den har også ligget i
jorden i mere end 80 år, så det er der vel ikke noget at sige til. Problemet blev i hvert fald løst,
med etablering af en ny forsyningsledning til de 3 berørte ejendomme.
I det kommende år forventer vi bl.a. at skulle udskifte vores 4 pumper på vandværket. De har
fungeret upåklageligt siden 1997, hvor det nuværende vandværk blev bygget, men de er begyndt
at komme med ”klagende yde” og vise tegn på slitage. Det er en udgift som beløber sig til ca. kr.
150.000,- men det har vi også råd til, uden at vi behøver at lade vandprisen stige.

Apropos vandprisen, så er vi stadig blandt de billigste i kommunen, og vi har ikke haft stigninger i
vores pris de seneste 15-20 år. De stigninger der har været, er kommet i form af øget statsafgift
og øget spildevandsafgift, og er således ikke noget vi er herre over. Den reelle kubikmeterpris for
vand til privat forbrug, er i alt. kr. 59,34, hvoraf de kr. 4,75 går til vandværket. Den resterende del
er til spildevandsafledning, statsafgift og moms. Det kan derfor godt betale sig at spare på vandet
og jævnligt holde øje med sit vandforbrug.
Vi har alle muligheder for dette via vores elektroniske vandmålere. Desværre er der ikke så mange
der benytter sig at denne mulighed, men det kan jo skyldes at de aflæser måleren manuelt, hvilket
stadig er en mulighed. En del af forbrugerne har i årets løb fået en venlig opringning fra vores
vandværkspasser Finn, når han i forbindelse med sit daglige morgenritual, kontrollerer om der er
uregelmæssigheder i vores drift. Det er en service som han yder helt at egen fri vilje, og således
ikke noget man kan forvente eller klage over hvis det ikke bliver opdaget, at ens vandforbrug er
stigende. Det er man forpligtet til selv at holde øje med, så jeg kan kun opfordre til at man benytter
sig af de muligheder vi har.
Til slut vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde, tak til Finn for god og
ansvarsfuld pasning af vandværket, og en tak til Carlo, vores Webmaster, som sørger for at vores
hjemmeside fungerer og indeholder de nyeste oplysninger om vandværket, og sidst, men ikke
mindst en tak til vores samarbejdspartnere, som hjælper os med, at vi altid har godt vand og at vi
har nok af det.
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