Beretning til generalforsamling i Vrinners vandværk A.m.b.a.
Tirsdag den 22 marts 2022. kl. 19.30 i Vrinners beboerhus.
Dejligt at vi efter 2 år med corona og udsættelse af de sidste 2
års generalforsamlinger til 1 juli 2020 og 10 juni 2021 endelig kan
afholde generalforsamling efter vedtægterne nemlig inden
udgangen af marts mdr. 2022.

Vi har udpumpet 28.534 m3 i 2021 mod 27.230 m3 i 2020 en
stigning på 1304 m3.
Det fordeler sig med 20.334 m3 fra Skolebakken værket og 8200
m3 på Skovgårde værket, det svarer til 71 % skolebakken og 29 %
skovgårde, sidste år var den 76 – 24 %
Vi har i 2021 solgt 26.500 m3 mod 25.624 m3 i 2020 en stigning
på 876 m3.
Vi har haft et svind på ca. 7 % i 2021 mod 5,9 % i 2020.
Det er et lidt højt svind men stadig under 10 % som er den
magiske grænse.
Årsagen er flere udskylninger i forbindelse med reparationer på
ledningsnettet og efterfølgende trykfald som kan give sort vand
af bl.a. mangan løsner sig i vandrørende.
Vi har ikke haft de store brud på ledningsnettet i 2021, men vi har
også igennem årene udskiftet en del af hovedledningsnettet.
I 2021 har der været 17 flytninger mod 8 i 2020 mere en
fordobling, som jo er et udtryk på mere gang i hussalget i byen.

Vi har i 2021 også haft rekord stort antal af ny tilslutninger, 3
private tilslutninger og 16 tilslutninger fra Syddjurs kommune på
Elkærbakken, dog er der på nuværende tidspunkt kun 1 af dem
der er begyndt at bruge vand, og vi forventer ikke lige med det
samme at forbruget vil stige voldsomt, da byggematerialer er
steget rigtig meget i pris så folk afventer mere normale priser, om
der er udsigt til det er svært at spå om lige for tiden.

Vores takstblad for 2021 er blevet godkendt af Syddjurs
kommune med samme priser som 2020 på vand, nemlig 3,25 kr.
pr. m3 + moms og en fast afgift på 500 kr. + moms. Eneste
stigning var stiklednings bidraget som er hævet fra 6766 kr. +
moms til 8766 kr. + moms da at måler brønden er med i prisen og
både gravning og VVS er blevet dyrere.
Vi har til 2022 takst bladet fået tilpasset takstbladet, vi har i 15 år
haft en vandpris på 3,25 kr. pr. m3 + moms , den har vi hævet til
4.00 kr. pr. m3 + moms fra i år, det betyder for et årsforbrug på
80 m3 en stigning på 60.00 kr. + moms i alt 75.00 kr.
Desuden har vi tilpasset flyttegebyr, aflæsnings gebyr samt lukke
gebyr så det bliver tilpasset omkostningen.
Der er ingen tvivl om at det i fremtiden ikke bliver billigere at leve
med rigtig mange ting som stiger i pris.
Vores vandindvindings tilladelse for Rolsøgårdvej og Skolebakken
skal fornyes i 2022 og vi har sendt ansøgning til Syddjurs
kommune, de har været på besøg den 14 februar 2022 og vi

afventer en tilbage melding fra dem, hvis vi får den vil den gælde
i 30 år.
Med hensyn til fremtiden har vi været i dialog med Vedehøj
vandværk i snart 2 år, vi fik tilsagn fra generalforsamlingen i 2020
om at gå i dialog med Vedehøj, vi har haft 2 møder Torben og jeg
med 2 fra Vedehøj og jeg har haft et møde med Torben Simonsen
efterfølgende, vi er i vores bestyrelse enige om at Vedehøj
løsningen er den bedste på sigt, men vi har på nuværende
tidspunkt ingen afklaring om fremtiden, vi i bestyrelsen har
snakket om en plan B som vil være at renoverer Skolebakken
værket da vi har masser af vand i de 2 boringer.
Hvorfor i ikke satser på Skovgårde værket er fordi at det BNBO
nære område i skovgårde omfatter et meget stort areal i
forbindelse med beskyttelse for kvælstof.
Da der på landsplan skal laves godt 1800 aftaler med lodsejere
inden udgangen af 2022 og der er lavet omkring 20 på
nuværende tidspunkt afventer mange vandværker hvad der
kommer til at ske på området, der har i medierne været tale om
at kompensere jordejerne med op til 150.000 kr. pr. ha. For at der
ikke må bruges gødning og sprøjte midler på arealet, det vil give
en vandpris som rigtig mange ikke kan betale så den ser vi ikke
som realistisk.
På Skolebakken værket er begge boringer rigtig godt beskyttet og
arealet for BNBO er meget lille.
Vi er indkaldt til møde med Syddjurs kommune den 31 marts
2022, mødet er kun for vandværker med BNBO og vil omhandle

status på aftaler og muligheder for at lave aftaler og hvad der skal
ske i fremtiden.
Hammer inspektion har i juni 2021 godkendt hydrofor og
kompresser på Skolebakken til juni 2023.
Vi har haft service på affugtnings anlæg hvor vi har fået udskiftet
et afrimnings ur på Skovgårde værket.
Silhorko har lavet efter syn på vores 2 filtre uden bemærkninger.
Med hensyn til fremtiden er vores 2 anlæg er bestyrelsens planer
at Skovgårde med et stort BNBO og dets placering i forhold til
adgangsforhold at vi på sigt planlægger at nedlægge vandværket.
Skolebakken værket er renoveret i 1997 og er slidt med kører ok,
der er rigelig med godt vand i de 2 boringer og vandtanken er
renoveret i 2013, derfor tænker vi på sigt at hvis i fortsætter med
Vrinners vandværk, frem for en sammenlægning med et nabo
vandvand vil en større renovering komme på tale i løbet af en
kort årrække.
Vedrørende vores samtaler med Vedehøj vandværk ligger bolden
for nuværende på deres banehalvdel.
Vandanalyser i 2021 er der taget en gruppe a parametre i
februar, august og marts 22, alle prøver ok på nær at der var 2
coloforme i forbindelse boringen i Skovgårde hvor pumpen ikke
gav vand nok og vi har haft brøndborer til at se på den, vi har
bare de problemer med at komme hen til Skovgårde vandværket
, så det har været lukket ned fra september 21 til marts 22 da vi
endelig fik boringen efterset.

Vi fik i april 21 taget boringskontrol på Skovgårde med pesticider
og der er ikke fundet noget, vi har noget rigtig godt vand i
Skovgårde men vil få problemer i fremtiden med det BNBO.

Manglende aflæsninger ligger stadig på omkring 35 stk. dog er
problemet med kondens på indersiden af glasset skyld i nogle
stykker af dem, det problem får vi ikke løst før vi skifter målerne
som vi regner med bliver i 2023.
På generalforsamlingen i 2021 var der genvalg til de 3 sidende
bestyrelsesmedlemmer, på sigt vil der blive behov for
erstatninger i bestyrelsen men begge der er på valg i år er villige
til genvalg.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året
der er gået.

