Stødov Vandværk A.M.B.A
Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2019 med et lille kig ind i 1. halvår af 2020.
Oplæst af formanden på generalforsamlingen, den 23. august 2020 i Helgenæs Forsamlingshus.

Kære forbrugere.
Det var planen, at vi skulle holde denne generalforsamling i foråret den 20. maj, men så lukkede vi ned i
Danmark, men her er vi så. Vi håber på en god debat med mange spørgsmål og indslag.
Det har også i år været et travlt år for bestyrelsen. 2019 er det 2. driftsår efter fusionen.
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2019, og der har været mange emner til behandling.

Forbrugere og vandkvalitet
Vi er 422 forbrugere, og vi oppumpede i 2019 17.377 m3 mod 18.546 m3 i 2018, et fald på 1.169 m3 eller
6%. Vi laver fortsat årsaflæsning med forbrugerne, den 30.09. Der fremsendes aflæsningskort.
Vandkvaliteten er fin. Der er i 2019 foretaget 2 vandanalyser. De kan ses på vor hjemmeside. Vort vand er
meget kalkholdigt. Det er typisk for vort område. Der er ingen stoffer med kritiske værdier i vort vand. Dog
har vi et pesticide kaldet BAM, med prøveværdier fra 0,04 til 0,07, hvor grænseværdien er 0,1. Man kan
sige, at vi ofte er lidt tæt på, men vi er altid under grænseværdien. Vi holder øje med udviklingen.

BNBO
Det er en forkortelse af boringsnære boreområder. Vor boring ligger ved vandværket på Sletterhagevej 1 i
Stødov. Omkring vor boring lægger myndighederne en beskyttende fredning på nabogrundene i en
diameter på ca 100 m. Indenfor cirklen må der ikke gødes eller bruges sprøjtemidler. Vandværket skal
betale driftstabet hos grundejeren. Arealet er mindre end 10.000 m2. Vi er i forhandling med ejeren.

Vandopland
Det er jo regnvand, vi bruger som drikkevand, og de områder, hvor regnvandet falder og siver ned i jorden,
kaldes vandopland. Det kan være store områder, og vi skal sammen med kommunen udarbejde
beskyttelsesplaner for disse områder. Også her skal der betales erstatning til lodsejerne, hvis der skal
indføres begrænsninger. I værste fald kan erstatningen blive så stor, at vi bliver nødt til at flytte vor boring
til et ”billigere” område. Vi afventer udspil fra kommunen.

Driften
Vor nødstrømsgenerator har også i år været i gang et par gange ved strømudfald. Ved strømudfald kan
generatoren holde værket kørende. Vi har ikke oplevet problemer med leveringen af vand. Vi har en
reserveboring på Gl. Kirkebjerg, og vi har en ansøgning om, den må indgå i produktionen på lavt niveau.
Negative renter har også ramt os. Vi er i bestyrelsen enige om, at det betaler vi. Vi vil ikke kaste os ud i
investeringer i værdipapirer, hvor der er risiko for tab.

Samarbejde mellem de 3 nordlige vandværker på
Helgenæs
Som vi omtalte i beretningen for 2018, har vi drøftet forsyningssikkerhed med Asgilhøje og KongsgårdeBorup Vandværker. Oprindelig var Helgenæs Vand også med i gruppen, men efter et kort forløb takkede de
nej tak. En lille gruppe har arbejdet med planer for, hvordan man kunne etablere et nødforsyningssystem
mellem de 3 vandværker. Gruppen har lavet et godt arbejde, men gruppen er også kommet til det resultat,
at det vil give god mening at fusionere de 3 vandværker til 1 vandværk. Det er et større projekt, der skal
igangsættes, og det er den bedste løsning, at det udføres i 1 juridisk enhed i stedet for i 3 juridiske enheder.
Vor bestyrelse er enig i, at en fusion er løsningen. 3 personer fra de 3 bestyrelser har den 28.06.2020 holdt
et indledende møde, hvor vi drøftede, hvordan vi kunne igangsætte forarbejdet. Man blev enig om, at vi
bruger samme model, som vi brugte ved fusionen i Stødov Vandværk. Modellen går ud på, at vi opgør
værdierne i vandværkerne på ensartet metode, og finder værdien pr. forbruger. Forskellen i værdi pr
forbruger udlignes med en ekstra indbetaling. Vandværkerne er nu i gang med at udregne værdierne. Når vi
har et fusionsforslag, vil det blive fremlagt på de 3 vandværkers ekstraordinære generalforsamlinger til
godkendelse. Nødforsyningsprojektet er stillet i bero, og det er den nye bestyrelse efter fusionen, der
fortsætter projektet.
I vort vandværk har vi sat investeringerne på pause. Vi havde planer om at udskifte vandurene. Vi har været
på besøg hos Kamstrup Målerfabrik til produktorientering, og har fået en god orientering om de
muligheder, der er.

Afslutning
Året 2019 har været spændende med høj aktivitet i bestyrelsen. Vi har fået fusionen på plads, og
hverdagen har fundet sit rolige leje.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne

Erik Hellstern, formand

