Beretning til generalforsamling i Vrinners vandværk A.m.b.a.
Torsdag den 10 juni 2021 kl. 19.30 i Vrinners beboerhus.
Igen i år har vi været nød til at udsætte generalforsamlingen på grund af
corona med tilhørende forsamlings forbud, dog er der den positive ting i
år at en hel del efter hånden er blevet vaccineret og det er blevet en
mulighed for at få samfundet åbnet igen, arbejdet i bestyrelsen med bl.a.
undersøgelserne med hensyn til at finde en samarbejdes mulighed med
Vedehøj vandværk har trukket i langdrag, vi har haft 2 møder Torben og
jeg med 2 fra Vedehøj, processen er ikke færdig på nuværende tidspunkt
og vi har derfor også valgt at undersøge hvad en lukning af vandværket i
Skovgårde og en renovering af Skolebakken vil løbe op i sådan at vi har 2
muligheder i spil, årsagen er jo de bore nære områder hvor især
skovgårde er udfordret da det vand vi pumper op der er ca. 10 år
gammelt og vi har i alt ca. 100 ha som skal grundvandsbeskyttes, en aftale
med lodejerne eller et evt. køb af landbrugsjord vil blive en omkostning
på fra 100.000 kr. pr, år til 10 til 15mill. hvis vi skal købe jord op, en
mulighed som bestyrelsen ser som fornuftigt på sigt, er derfor at vi forsat
dialog med Vedehøj om sammenlægning som første priotet.
Fokus på aftalen med Vedehøj er at de har et godt opland som for det
mestes vedkommende ligger i Molsbjerge og de har et forholdsvis ny
renoveret anlæg og en billig vandpris, vi er i dialog med dem og forventer
senere i år at have en afklaring.
Vi har udpumpet 27.230 m3 i 2020 mod 27.442 m3 i 2019 et fald på 212
m3.
Vi har solgt 25624 m3 i 2020 mod 26.576 m3 i 2019 et fald på 952 m3 i
fremtiden er det nok det nivue vi kommer til at ligge på.
Sidste år var svindet på ca. 3,2 % og i år på 5,8 % vi har haft et brud i
Lergraven og en del sort vand i Gyden og på Rolsøgårdvej med
efterfølgende udskylning.

Vi har dog i maj 2021 haft et lidt stører brud på en stikledning i Lergraven,
i 70 og 80 erne havde datidens smede den ide at monterer en ½ tomme
jernrør på hver side af stophanen, for så stod den jo lidt bedre, det er den
slags der i dag kan give brud rundt omkring.
Fordelingen mellem Skolebakken og Skovgårde er 76 – 24 %
Der har været 8 flytninger i 2020 mod 7 i 2019 og i 2021 har der allerede
været 12 så der er kommet godt gang i hussalget i byen, desuden har der i
år været 3 ny tilslutninger mod en på Mortenskærvej 10 sidste år.
Angående afprøvning af vandure havde vi et gammelt parti på 15 stk som
er blevet udskiftet i juni mdr. 2020
Vores takstbladet har vi fået godkendt for 2020 og sendt et nyt ind for
2021 som er foreløbig godkendt, det har været nødvendigt at hæve
prisen med 2000 kr. + moms for at få tingende til at hænge samme da
gravearbejdet og smede er blevet en stører omkostning så en tilslutning i
byzone koster 20,082 kr. + moms i alt 25,102,50 kr.incl. måler brønd og
vandmåler.
Syddjurs kommune ejer et par ha jord mellem Tornholmvej og
Skovgårdevej, vi har hørt en fugl synge om at der kommer nogle grunde
til salg senere på året, der er kun 2 grunde tilbage i byen og der er efter
sigende forespørgsel på flere, det vil på sigt give nogle ny tilslutninger.
Prisen for vand er på 13 år uændret 3,25 kr. + moms og en fast afgift på
500 kr. + moms her er det kun Vedehøj som kan komme ud med en lavere
pris nemlig 1,50 kr. + moms og en fast afgift på 240 kr. + moms for,eks.
Knebel ligger med en vandpris på 8.00 kr. + moms og 500 kr. + moms i
fast afgift.
Vi afventer i nær fremtid syn af hydrofor , filter og kompresser på begge
vandværker, Silhorko har vi bedt om et overslag på hvad en renovering af
Skolebakke vil løbe op i, det er over 20 år siden der er kostet noget på
pumper hydrofor og filter og det kan nok køre lidt endnu men holder ikke

i al fremtid, det samme gælder Skovgårde værket som blev renoveret i
2000, men her vil vi ikke bekoste noget.
Det som vi afventer en afklaring på i nær fremtid Syddjurs kommunes
indsatsplaner for de næste 5 år, de er udsendt til høring nu og der er
ingen afklaring på hvad der kommer til at ske i fremtiden, der kører pt. En
sag i Århus kommune med sprøjtefri zoner som nok kommer til at blive
presendens mange steder i landet, når der kommer en dom på et
tidspunkt.
I april 2020 har vi fået taget den store pakke med 53 forskellige pesticider
på ledningsnettet på Skolebakken alle prøver var ok på nær natrium, så
spar på saltet.
2 gange drift kontrol i august og december afgang vandværk Skolebakken
alt ok samt boringskontrol Skolebakken boring hvor kun en er måleligt
chloridazon desphenyl 0,025 men når vi blander de 2 boringer 20-80 er vi
under 0,001 som er ikke måleligt.
Skovgårdeværket mikrobio i feb. 20 alt ok, august ledningsnet drift
kontrol alt ok, igen drift kontrol december afgang vandværk alt ok, bort
set fra at vi har hårdt til meget hårdt vand.
Februar 21 mikrobiologi + metaller forbruger Skovg alt ok, april
boringskontrol Skovgårde for 44 pesticider alt ok.
Manglende aflæsninger ligger stadig hvert år på omkring 35 stk. dog er
der stadig problemer med kondens på indersiden af vandmåleren det
kommer vi til at døje med indtil vi skal have skiftet vores vandmålere i
2023 hvor vi så regner med at monterer elektroniske målere som ikke
kræver manuel aflæsning af forbrugerne.
I bestyrelsen sagde vi sidste år farvel til Marie på Skovgårdevej som
flyttede fra byen, i stedet er Gert fra Lergraven valgt ind og han har
overtaget hjemmesiden og referat skrivning så det er der styr over,
Torben har overtaget pasning af vandværkerne og Jacob tager sig af

ledningsnettet, det har vi gjort fordi jeg stadig har problemer efter jeg
gled på Skolebakken for godt 1,5 år siden, vi har dog nu fået fjernet
fliserne på stedet da der stadig var problemer med skridnings fare.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er
gået.

