GENERALFORSAMLING TIRSDAG 10. MARTS 2015 – 19.30 – VINDEBALLE KRO
BESTYRELSENS BERETNING:

Året 2014 blev for Ærøskøbing Vandværk på ingen måde skel-sættende, man kan vel nærmest betegne det
med ’Business as usual’. Dermed ikke sagt, at der ingenting skete, for det gjorde der naturligvis.
Straks efter Generalforsamlingen d. 11. marts, konstituerede bestyrelsen sig uændret, med Leif Juul
Sørensen som næstformand. Poul Petersen som kasserer. Jack Sørensen og Carsten Pedersen som
ordinære medlemmer og jeg selv som formand.
Efter nogle sonderinger, blev hele bestyrelsen af Rise Vandværk inviteret til et orienteringsmøde omkring
etablering af nød-forbindelse. Det endte med ikke kun at blive et orienteringsmøde. Vi kom hjem med en
aftale om etablering af nød-forsyning i Stokkeby. En aftale vi var godt tilfredse med. Det blev endvidere
aftalt, at der etableres endnu en forbindelse i Olde, men alle omkostning bliver for Rise Vandværks regning.
Der gik ikke særlig lang tid, før arbejdet var i gang og forbindelsen var etableret ultimo september. Straks
blev forbindelsen afprøvet, og i 4 døgn forsynede vi næsten hele Rise’s forsyningsområde, med held og
uden at nogen forbrugere, hverken vore eller deres, mærkede til det. Nu venter vi så på at Rise Vandværk
kan præsentere en absolut pletfri vand-analyse, før vi vil afprøve systemet den anden vej.
Det kan tilføjes at vi nogen tid senere igen forsynede Rise, mens de monterede deres nye rentvandstank.
Samarbejdet med Rise Vandværk har været gnidningsløst og perfekt.
Bregninge og Søby Vandværker arbejder fortsat med deres del. De er kommet tættere og tættere på
hinanden i årets løb.
Efterfølgende fornyede vi den gamle eternit-hovedledning fra Snekkemose til Stokkeby. Et længe næret
ønske.
Etableringen af nødforbindelsen, inklusive nogle nødvendige rør-arbejder på vandværket i Snekkemose
beløb sig til 127.000. Den nye hovedledning kostede 334.000.
På grund af et lyn-nedslag i TDC ledning fik vi problemer med vort alarm-system, hvilket forårsagede at
vandtårnet pludselig løb tomt. Det var ikke særlig hensigtsmæssigt, hvorfor vi har opdateret alarmsystemerne og fået et nyt firma ind over, som vi sætter vor lid til. De er allerede repræsenterede på Ærø og
har et tæt samarbejde med vor ’Hus-Elektriker’.
Ellers har vi været forskånede for uheld af væsentligt omfang.
Der er i årets løb blevet lavet alle de lovbefalede vand-analyser. Resultaterne har uden undtagelse, hver
gang været 100% i orden. Som kuriosum kan tilføjes at vi har bistået en gruppe studerende ved Aarhus
Universitet, med vandprøver til et landsdækkende forsknings-projekt til kortlæggelse af jod-forekomster i
drikkevand. De har analyseret for mange mange flere ting, og vi synes det er interessant at de har fastslået
forekomster af sølv og guld i vort drikkevand ! Desværre med for mange nuller efter kommaet.

I Ærø Vandråd har der været afholdt et par møder, hvor alle vandforsyninger har kunnet udveksle
synspunkter og erfaringer. Et punkt af væsentlig betydning har været fænomenet BNBO – Borings Nære
Beskyttelses Områder. Ærø Kommune læner sig her op ad specialister tilknyttet Svendborg Kommune. De
fremkom med forslag om oprettelse af BNBO her og der, omkring eksisterende boringer på Ærø. Forslag
baseret på en undergrund, som den findes i hele Danmark. Her satte samtlige vandforsyninger hælene i.
Geologien i Ærø’s undergrund er helt forskellig. Ikke med vandrette lag, men alting skråt-stillede. Derfor er
der også ganske mange boringer i gang på Ærø. Skulle en boring blive befængt med pesticider, kan den
lukkes. De resterende boringer kan sagtens opfylde vore behov og i takt med at nødforsynings
forbindelserne etableres var alle enige om ikke ad frivillighedens vej at oprette BNBO, med de dermed
tilknyttede omkostninger. Disse var slet ikke uvæsentlige. Det var skønnet til at koste adskillige tusinde
kroner for vort vedkommende.
I 2014 oplevede vi en svag stigning i vandforbruget. Vi oppumpede 107.101 kbm – udpumpede 106.191
kbm og har faktureret 104.550 kbm heraf 17.088 til Bregninge samt skønsmæssige 900-1000 kbm til Rise.
Igen en meget minimal spildprocent på omkring 1%. Øens andre vandforsyninger har ligeledes oplevet
svagt stigende forbrug.
Sidst på året har vi fået et par nye andelshavere, således at vi nu har rundet de tusinde.
I årets løb var vores vandværksbestyrer, som den driftsansvarlige, på et par kurser, hvormed vi i god tid
opfyldte lovens krav til kvalitetssikring.
Årsresultatet vil der blive redegjort for, under næste punkt på dagsordenen, men lad mig sige at vi i
bestyrelsen er overordentligt tilfredse med resultatet, som uden væsentlige uventede omkostninger er
blevet noget bedre end forventet. Vi har derfor også følt at vi med god samvittighed har kunnet nedsætte
vandprisen i 2015 med 1 krone per kubikmeter, til 6,75 før moms, ligesom det faste årligt bidrag har fået et
nøk nedad til samme niveau som i 2013. Der vil blive foreslået henlæggelser, især til Vandtårnet, som når
det står for tur, nok skal dræne kraftigt.

Hen over året har vi afholdt 9 bestyrelsesmøder. Alle bestyrelsesmedlemmer har i større eller mindre grad
deltaget i de arbejdsopgaver der har været ’ude i marken’. Vores vandværksbestyrer er hele tiden på
forkant med tingene. Dette er selvsagt med til at driften har været så problemløs som tilfældet har været.
Jeg vil på bestyrelsens vegne sige tak til de externe medarbejdere hos Øens VVS, SR Electric, Ærøskøbing
Fjernvarmes regnskabs-afdeling og Deloittes revisionsfirma. Naturligvis også tak til de interne og lokale
revisorer for veludført dåd. Fra mig personligt, tak til den resterende bestyrelse. Det er en sand fornøjelse
at stå i spidsen for hele teamet.

