Bestyrelsesberetning ved generalforsamlingen 26. marts 2018
Bestyrelsen har i år været:
Formand Jan Andersen
Næstformand og valgt for sommerhuse Kaj Sørensen
Kasserer Ingermann Sørensen
Sekretær Renè Klitgaard
Ansvarlig for hjemmesiden Tinna Jellesen
Medlem valgt for sommerhuse Peter Steen
Medlem valgt for sommerhuse Jørgen Jakobsen
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og vi har deltaget i
1 temamøde med Mariagerfjord Kommune for alle vandværker i kommunen,
1 fællesmøde med vandværkerne i Øst,
1 Vandrådsmøde,
2 møder med Mariagerfjord Kommune vedr. den nye Drikkevandsbekendtgørelse.
I 2017 er der pumpet 177.650m3 vand op, solgt 172.710m3, det giver et spild på 2,78%.

Antal forbrugere:
Der er 1833 sommerhuse som har aftaget 39.543m3 vand (41.172m3 i 2016)
Der er 584 helårshuse som har aftaget 54.681m3 vand (46.511 m3 i 2016)
Der er 8 storforbrugere som har aftaget 43. 610m3 vand (55.630m3 i 2016)
Der er kommet 4 nye forbrugere på i 2017.
2017 i ord:
2017 har været et godt drifts år. Vandværkets vandboringer har kørt perfekt, leveret vand som
planlagt. De store besparelser på strøm, jvf. tidligere års udskiftninger af forsyningspumper,
begynder nu at vise sig i regnskabet. Vandværket har kun 4 gamle forsyningspumper tilbage og de
forventes at blive udskiftet snarest.
95 % af alle vandværkets vandledninger er nu digital kortlagt, og disse kan ses af alle via
vandværkets nye hjemmeside, der er opdateret, og som gerne skulle give en bedre information til
vore forbrugere.
I 2017 vedtog Folketinget en ny Drikkevandsbekendtgørelse.
Vandværkets bestyrelse har deltaget i flere informationsmøder om denne nye bekendtgørelse, og
har fået godkendt et nyt prøve-udtagningsprogram. Drikkevandsbekendtgørelsen giver ikke flere
prøveudtagninger, men idet alle vandprøver nu skal være ”First-Flow” ude ved forbrugeren og ikke
på ledningsnettet, kan dette give ekstra prøver og udfordringer, idet vandværket kun kan
garantere vandets kvalitet frem til vandbrønden, som i de fleste tilfælde står i skel.
Alle lovpligtige vandprøver er taget i 2017. Øster Hurup Vandværk har på miljøstyrelsens
opfordring fået kontrolleret sine 6 vandboringer for pesticid-resten Desphenyl-Chloridazon.
Disse ekstra prøver var negative.

I 2017 vedtog bestyrelsen en lønpolitik, der omhandler ansatte og bestyrelseshonorar.
Lønpolitikken giver 2 % i lønstigning i årene fremadrettet.
Det har været vigtigt for bestyrelsen at have ro på dette område, samt kunne fastholde ansatte.

Investeringer i 2017:
Oasen er færdiggjort i 2017, så hele Oasen har nu nye vandledninger.
Dele af hovedledningen på Kærvej er udskiftet.
Hovedledningen gennem byen er flyttet, grundet byfornyelsen.
Der er repareret en del overgravninger i forbindelse med nedlægning af kloakledninger.
Disse betales af entreprenøren.

Der blev konstateret en del vandspild på Haslevgårde Bakker / Bondes Bakke. Lækagen blev
lokaliseret og repareret. Hele området Haslevgårde Bakker får udskiftet vandledninger i 2018.
I den forbindelse sker der sammengravning med Eniig, som nedlægger fiber.
Øster Hurup Vandværk har ikke økonomisk interesse i dette, blot interesse i at gravearbejdet
skaber så lidt gene for forbrugerne så muligt.
Der har været sendt en serie vandure til kontrol (parti 110) – partiet gik gennem kontrollen.
Bestyrelsesarbejde:
Øster Hurup Vandværks bestyrelse arbejder ud fra et årshjul, hvor de enkelte bestyrelsesmøder
har et tema, der arbejdes med.
Bestyrelsen arbejder ligeså med et 5 års vedligeholds- og investeringsskema.
Formanden for Øster Hurup Vandværk har gennem medlemsorganisationen Danske Vandværker
og søsterorganisationen Danske Fjernvarmeværker, været med til at udarbejde et kodeks for
bestyrelsesarbejdet i forbrugerejede forsyningsselskaber. Dette bliver udsendt her i 2018.
Jeg vil gerne som formand takke bestyrelsen for et godt år. Vandværksbestyrelsen har et godt
samarbejde med altid høj arbejdsmoral og godt humør på vore bestyrelsesmøder.
Stor tak til vor vandværksbestyrer Martin Bach.
Dette var bestyrelsens beretning.

