2. udgave, 27 april maj

Velkommen til årets generalforsamling.
Bøsøre Vandværk er et privat alment vandværk, selskabsformen er AMBA, en forkortelse der står for
Andelsselskab Med Begrænset Ansvar. Vandværket er ejet af forbrugerne – altså andelshavere.
Ifølge vedtægterne for vandværket skal der afholdes en årlig generalforsamling, med en fastlagt
dagsorden – dagsordenen er udsendt på mail og brev, og lagt op på vandværkets hjemmeside.
Punkt 2 på dagsordenen er beretningen, som er bestyrelsens gennemgang af hvad der er sket i året og
en status for vandværket.
I skal se på vores vandværk som en virksomhed, og som i de fleste virksomheder er der mange og
forskellige opgaver.
Nogle opgaver udføres af bestyrelsen som arbejde frivillig og ulønnet.
Andre de mere driftsorienterede løses af firmaer vi samarbejder med: smeden, entreprenør, regnskab,
teknik, ledningsregistrering osv.
Opgaverne i vandværket er groft opdelt i fire dele, som vi har fordelt blandt medlemmerne i
bestyrelsen.
 Karsten: vandværket
 Lars: ledningsnettet
 Peer: sekretær og opgaverne med BNBO
 Inge: kasserer og regnskab
 og jeg selv: organisering af bestyrelsesarbejdet, hjemmesiden, leverandøraftaler og andet
forefaldende
For at forenkle beretningen og formidle til dem som ikke kommer på generalforsamlingen - udsender
vi samme med indkaldelsen en oversigt over årets hovedtal, her er de vigtigste tal for året, nogle
sammenlignet med det foregående år.
Der fremgår:
 Der er solgt stort set samme vandmængde
 Der er et større spild, bl.a. grundet flere ledningsbrud, nogle grundet nedgravning af fibernet i
området
 Noget mindre indtægter i 2020 hvor vi fik en ny forbruget
 Større udgifter, ekstraordinært har vi haft udgifter til datasikkerhed og fornyelse af SROsystemet (SRO står for Styring Regulering og Overvågning)
 Samt flere vandanalyser
Om vandværket
Den 21/3-2021 modtog vi varsel fra Eurofins om overskridelse af grænseværdi på "Intestinale
Enterokokker" i prøven på rentvand, afgang vandværk, taget den 18/3-2021.
Vi gik frem efter beredskabsplanen, bl.a. en anbefaling til at koge vandet. Der blev taget nye prøver. De
viste Ikke nogen forurening.
Vi fandt aldrig kilden, vi har den formodning det var en fejl i prøvetageingen eller analysen.
Det positive er at vi fik afprøvet beredskabsplanen, og dermed en erfaring rigere.
Der var nogle svipsere, som vi så har fulgt op på.
Med 4 boringer og to separate filteranlæg mener vi, at vi er godt rustet til netop at håndterer
problemer hvis og når de opstår.

Jeg vil i den forbindelse nævne at udgifterne til vandprøver er en relativ store, og voksende. Der skal
testes for flere og flere stoffer, bl.a. såkaldte rester af pesticider, og som det fremgår af regnskabet
brugte vi ca. 1 krone pr .kvm. til prøver og analyser.
Om ledningsnettet
Vi må konstatere at den store joker i vores økonomi er reparation og vedligehold af ledningsnettet.
Vi har et stort forsyningsområde med mange fritidshuse. Som det fremgår af årsrapporten så afskrives
ledningsnettet over 40 år.
Vandværket blev stiftet i 1967 med udgangs i allerede eksisterende mindre værker – vi har altså
ledninger og tilslutninger med eksisterende en alder på 55 år.
Dels resulterer det i potentiel flere ledningsbrud og dels så er der hele områder hvor vi skal forny
ledningsnet og tilslutninger.
Med baggrund stigende udgifter til ledningsnettet besluttede bestyrelsen en omlægning af fordelingen i
indtægterne mellem salget af vand og den faste afgift. En lavere vandpris og en højere fastafgift.
Om BNBO
Beskyttelse af grundvandet er et varmt emne, der har længe været det som er kendt under 25 meters
zoner omkring boringerne.
Vi er nu på vej med mere konkrete zoner som bl.a. tager udgangspunkt i hvor råvandet dannes.
Der skal for disse områder indgås aftaler med lodsejerne om kompensation ift. tab når der ikke må
sprøjtes eller gødes.
Grundlaget bliver udarbejdet af kommunen og aftalerne skal efter være indgået inden udgange af året.
Udgifterne kender vi ikke pt.
Om regnskab og administration.
Vi har nu på tredje år anvendt forbruger og regnskabsystemet i Aqualog, og det fungerer godt. Mange
forbrugerhenvendelser besvares af Astrid, også i bestyrelsen har vi online adgang til forskellige
oversigter, så vi kan svare på henvendelser osv.
Specielt er manglende aflæsninger og indberetninger et tilbagevendende problem.
I år var der 50 som vi skulle rykke og have på plads, svarende til 15 %, og det er for meget.
Med Aqualog systemet er stort set alt det administrative samlet i et system, som alle i bestyrelsen kan
anvende via Internettet.
Et af de store fremskridt er at vi ikke længere cirkulerer papirer. Alt bliver/er scannet og lagt i systemet,
lige fra leverandøraftaler, opkrævninger, regninger, betalinger.
Om økonomi
Af regnskabet fremgår at vi har en underdækning på 126.589.Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
Der er flere grunde: Vi har haft flere ledningsbrud/reparationer og vi har valgt at straksafskrive
udgifterne til opdatering af Firewall og SRO-systemet.
Der er i bestyrelsen enighed om at holde Vandværket gældfrit og sikre en passende likviditet.
Som det fremgår af 5 års oversigten så er der flere større opgave der venter.
Vi har besluttet at lave renoveringen af tilslutningerne i Holmskov i år. PT. har vi ikke sat de øvrige på
budgettet. Vi forventer at næste større udgift er erstatninger til BNBO, størrelsen er som nævnt pt.
ukendt.
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Her vil jeg slutte beretningen.
For jer der vil vide mere, opfordrer jeg til at bruge vores hjemmeside, her findes bl.a. Tilstandsrapport,
Beredskabsplan, oversigt boringer og ledningsnet, rapporterne fra kontrollerne af vandkvalitet,
Tilsynsrapporten og regnskaber.
Tak for ordet.
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