Beretning til generalforsamling i Vrinners vandværk A.m.b.a.
mandag den 18 marts 2019. kl. 19.30 i Vrinners beboerhus.
Vi har udpumpet 28,312 m3 i 2018 mod 25.110 m3 i 2017.
Det er en stigning på 12,5% i forhold til sidste år, den ekstrem
tørre sommer samt et større brud på vandledningen i Lergraven i
slutningen af juli mdr. årsagen til bruddet var at den tørre
sommer som vi havde i 2018 gjorde at leret i jorden var udtørret
og vandledningen stod lige som en flitsbue inden at ledningen
flækkede med store vandtab til følge.
Vi har i 2018 solgt 26.346 m3 vand mod 24.580 m3 i 2017.
En stigning på 7%, vores svind har været på 6,9% mod 2,1% i 17.
Vi har i 2018 haft i alt 4 brud på ledningsnettet, i januar en
overgravning på Rolsøgård, i februar en overgravning på
Lergraven, det store brud i Lergraven i august samt et brud på
Rolsøgårdvej i efteråret og efterfølgende en del udskylning på
Rolsømark, selv om vi har vores ledningsnet optegnelser liggende
på vores hjemmeside er det stadig gravaktør der er pligtig at
forespørge via ler om oplysningerne, dette forekommer desværre
ikke i alle tilfælde.
Fordelingen mellem Skolebakken værket og Skovgårde værket
ligger på 67 – 33 henholdsvis 19.100 m3 og 9212 m3.
Grunden til at vi har udpumpet meget fra Skovgårde er at vi har
fået renoveret på Skolebakken, ved seneste eftersyn af Silhorko
fandt vi ud af at skyllepumpen ikke gav vand nok i forbindelse
med filterskylningen, fordi at efter 27 år var den slidt op, det
samme var blæseren til luftsystemet, vi har fået en ny

skyllepumpe en ny blæser samt monteret et vandur så det er
muligt at se hvor meget vand vi bruger til hver skylning, filteret
bliver skyllet 2 gange om ugen, efter vi fik monteret vanduret
kunne vi konstatere at en printplade i skylleprogrammet var gået,
det kunne vi ikke se når vi skyllede manuelt.
I 2018 har der været 2 ny tilslutninger en på Vrinners Strandvej et
sommerhus, samt en på Elkærbakke nr. 6.
Af flytteopgørelser har der været 7 stk. samt en nedlæggelse af
Vrinners Bygade 35 i forbindelse med at Brugsen er i gang med at
udvide, i samme projekt er vandledningen på Brugsbakken blev
omlagt så den ligger på sydsiden af den nye vej op til
Brugsbakken, omlægningen er nødvendig da vores gamle
hovedledning kommer til at ligge under den tilbygning som
Brugsen er i gang med, alle omkostninger skal afholdes af
Brugsen.
I februar blev der taget vandprøver på Skolebakken værket,
normalkontrol + org. Mikro forurening, med lidt for høje, meget
lidt for høje mangan, nitrit og ammonium tal, nitrat er 3,6 mg/l
den på være 50.
Alle andre inkl. Pesticider var ikke måleligt, især vores tal for kim
er faldet meget siden vi fik laver omrøring i tankene.
Efter følgende i marts har vi taget omprøver på ledningsnettet
hvor alle 3 var ok.
I august blev der taget normal kontrol + mikroforurening på
Skovgårde værket her var alle tal inkl. Pesticider ok. Specielt her

kan vi se effekten af omrøring i tanken både kim 22 og 37 er 1
eller under 1.
I 2018 er der blevet tilføjet nye pesticider vi skal teste for
Desphenyl-chloridazon, Methyl-desphenyl-chloridazon, 1,2,4
triazol og N,N-dimethylsulfamid (DMS)
Dette skal testes via kontrol af boringer her i 2019.
I januar 2019 har vi fået tager prøver ved 2 forbruger på begge
værker, alle ok, resultaterne kan ses på hjemmesiden.
Det bliver sådan at i fremtiden skal alle prøver taget ude ved
forbrugerne, vi skal på hvert vandværk bruge 4 adresser der på
skift kan tages prøver hos 2 gange om året i alt 8 steder i byen.
Marie er i gang med et forslag til det nye kontrol program som
kommer til at gælde i fremtiden.
-----------------------------------------------------------------------------------Syddjurs Kommune er i gang med at lave indsatsplaner for den
fremtidige beskyttelse af grundvandet i kommunen. Arbejdet
sker i et koordinationsforum i samarbejde med bl.a.
repræsentanter for vandværkerne og landboforeningen.
Indsatsplanen bliver en handlingsplan for hvordan det enkelte
vandværk beskytter sårbare boringer mod nitrat og
sprøjtemidler. At en boring er sårbar betyder, at der ikke er en
naturlig beskyttelse af ler i jorden omkring den.
De sårbare områder og boringer blev udpeget af Miljøstyrelsen
ved grundvandskortlægningen i 2008-2015.

Grundvandsbeskyttelse sker ved at tilførslen af nitrat og/eller
sprøjtemidler omkring boringen reduceres.
Det er vandværket og dermed forbrugerne der skal betale for
beskyttelsen fx ved at jorden omkring en sårbar boring købes op
og omlægges til skov eller græs, eller ved at landmanden
kompenseres for ikke at gøde og sprøjte.
Boringerne på Skolebakken og Rolsøgårdvej er ikke sårbare og
arealet der skal beskyttes er relativt lille.
Boringen på Skovgårdevej er sårbar over for nitrat og her er
udlagt et større indsatsområde der skal beskyttes, hvis boringen
skal bruges i fremtiden.
Alternativet til beskyttelse er at en boring tages ud af drift og der
evt. etableres en ny boring et bedre egnet sted.
På skolebakken har vi fået udskiftet kompresser på affugteren,
den har vi haft lidt problemer med strømforsyningen.
Vores ny takstblad som Ole har arbejdet med et lang stykke tid
blev endelig godkendt for 2019 af Syddjurs kommune efter lange
og svære forhandlinger, den mest omfattende ændring er
tilslutnings afgiften er blevet beregnet efter værdi ansættelsen af
vores aktiver i vandværker og vandledninger, dette har medført
at vi også i vores regnskab nu har noget der hedder afskrivninger,
det nye takstblad ligger på hjemmesiden.
På hjemmesiden som er ved at være en del år gammel løb vi ind i
problemer med noget opdatering fra udbyder, hvorefter den var
nede et stykke tid, den kører igen og har gjort det et stykke tid, vi

fået opdateret med regnskab og de nye vedtægter og ligger på i
forbindelse med ledningsarbejder, vores ledningsoplysninger kan
også ses på hjemmesiden.
Med hensyn til betalings villigheden har vi kun en forbruger som
hænger lidt i bremsen pga. dødsfald.
Manglende aflæsninger omkring Nytår er et tilbage vendende
problem, ca. 45 steder skulle besøges, det skal dog siges at vi
stadig har problemer med dug på indersiden af glasset på
vandurene.
Det var planen at vi skulle tage ure ud til kontrol i dec. 2018 dette
arbejde er først blevet iværksat her i marts mdr.vi tager 25
vandure ud til kontrol, og hvis de viser under 4% fejl må de side 3
år mere, vi kunne vælge at udskifte alle ure uden kontrol til nye
med elektronisk aflæsning, dette har vi valgt ikke at gøre for hvis
de overholder kravene er det jo en resurse vi smider væk.
Vi har i 2018 budget afsat 300.000 kr. til udskiftning da de ikke er
brugt bliver de overført til budget 2019 i tilfælde af at det bliver
nødvendigt.
Prisen for vand i 2018 har været på 3,25 kr./m3 + 500 kr. i fast
afgift + statsafgiften denne pris har vi holdt i ro siden 2007 og
fastholder den også i 2019.
Vi har nu i godt 1 år været et A.m.b.a. det gav jo en overraskelse
da vi skulle have tinglyst vores matrikler og hvor vi fandt ud af at
skolelærerembedet under den gamle Knebel/Rolsø kommune
stadig stod som ejer af matriklen, det var ikke lige sådan at få
ændret.

Sagen måtte en tur gennem ØK udvalget i Syddjurs kommune og
der skulle gives tilladelse fra statens tilsyn med kommunerne at
Syddjurs kommune kunne gennemføre overdragelsen på
følgende betingelser: at ejendommen matr.nr.1r,Vrinners by,
Rolsø, overdrages til Vrinners Vandværk vederlagsfrit, og at
Vrinners vandværk afholder omkostningerne til handlens
berigtigelse, og at overdragelsen sker uden forudgående
offentligt udbud, og at overdragelsen er betinget af tilsynets
samtykke for så vidt angår salg uden forudgående offentligt
udbud og salg under markedsprisen.
Vi har over taget grunden til 0 kr.og tinglysningen er nu på plads.
Af arbejde der pågår i bestyrelsen på nuværende tidspunkt har vi
en forespørgsel via Syddjurs kommune om tilslutning af ny
forbruger på Mortenskærvej 10, vi har givet dem et tilbud om
tilslutning i 2016 på godt 100.000 kr. det blev der ikke givet en
tilbage melding på da man i mellem tiden havde spurgt en
brøndbore på at bringe vandkvaliteten i orden, det kunne lavet
for godt 70.000 kr. der er efterfølgende sket det at
vandkvaliteten stadig ikke lever op til Syddjurs kommunes krav og
en lejer på stedet har anmeldt ejeren af ejendommen til Syddjurs
kommune som efterfølgende har pålagt at blive tilsluttet til
Vrinners vandværk, så vi arbejder på at give et nyt tilbud ud fra
vores nye takstblad fra 2019.
I nogen tid har vi haft løse samtaler med vore nabo værker
Knebel og Vedehøj vandværker om at få etableret
nødforsyninger, der vil i fremtiden blive krav om større
forsyningssikkerhed og det vil kræve at vi kan nødforsyne eller

blive nødforsynet, der skal lavet en ledning enten på
Mortenskærvej hvor vi kan sammenkoble med Vederhøj eller
Møllebakken hvor vi kan sammenkoble med Knebel vandværk.
I 2019 skal vi igen have kontrol af hydrofor, vandfilter og luft
kompresserne, dette er hver andet år.
Med hensyn til vandspild som har været noget højere i 2018 pga.
overgravninger og tørken er vi utrolig glade for at vi har nogle
årvågne forbrugere som er flinke til at henvende sig hvis de ser
noget som kunne ligne brud på vandledningen.
En tak til Søren Rasmussen som efter 18 år i bestyrelsen har valgt
ikke at genopstille, du har i rigtig mange år været vores sekretær.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i
året der er gået.

