Løsning Vandværk

Beretning for 2019

På sidste års generalforsamling orienterede jeg om den aftale om en fælles kildeplads i Krollerup, vi
har indgået med Hedensted Vandværk.
Vi har haft en boring derude siden 2005, og i løbet af 2019 har Hedensted Vandværk etableret en
boring.
Næste skridt bliver at få etableret en fælles ledning fra kildepladsen mod Løsning og Hedensted.
Et arbejde der forventes sættes i gang i løbet af 2020.
Efterfølgende skal vi i bestyrelsen finde ud af, hvornår vi forbinder denne ledning og forsyningen
herfra med vort vandværk, men det tager vi beslutning om senere.

Drift og vedligehold af værk og ledningsnet :
Vi har fulgt planen for udskiftning af målere til elektroniske, fjernaflæselige målere, således at
denne er tilendebragt i 2019.
Dvs. vi overalt har disse målere opsat med de driftsmæssige og administrative fordele, det giver.
Tidligere år har vi haft problemer med brud på ledningsnettet i Digterkvarteret grundet skrøbelige
anboringsbøjler. Vi har derfor i 2019 brugt en del energi og kroner på at udskifte et pænt antal
anboringsbøjler.

Pesticider / pesticidrester i drikkevandet har fyldt en del i pressen i 2019.
Vore boringer er undersøgt på kryds og tværs – også for de stoffer, der har været omtalt i
dagspressen.
Vandkvaliteten er i top, men desværre blev der i oktober måned fundet rester af pesticidet DMS –
dimethylsulfamid – i 2 af vore 3 boringer. Det er et nedbrydningsprodukt der stammer fra stoffer,
der har været brugt i træbeskyttelse, maling og ved planteavl.
Stoffet er efterhånden blevet fundet i næsten 1/3 af landets vandværksboringer.
Styrelsen for Patientsikkerhed har generelt vurderet, at det ikke udgør en sundhedsrisiko at indtage
vand, der indeholder DMS i de koncentrationer, der indtil videre er fundet.
Fundet i vore boringer er langt under grænseværdien og dermed ikke sundhedsfarligt, men i
bestyrelsen tager vi fundet alvorligt og har sat kræfterne ind for at finde ud af, hvordan det er
kommet i vore boringer.

Og det skyldes utætheder i den ene boring ikke så langt fra overfladen – og gennem et af de øvre
vandførende lag er det ført over i den anden boring.
P.t. arbejder vi med en plan for at få udbedret utæthederne på forsvarlig vis.
For at være bedre rustet til arbejdet med at fastholde rent drikkevand har vandværkerne i Hedensted
kommune i øvrigt etableret et Vandråd, der udbygger samarbejdet vandværkerne imellem.
Løsning Vandværk har været aktiv i denne proces, og vores kasserer Palle Brosbøl Hansen er
udpeget som kasserer i det nye Vandråd.

Vandforbrug :
Vandforbruget har været 7.338 m3 (4 %) større i 2019 end året før.
Det skyldes primært, at der i forbindelse med måleraflæsningen er konstateret, at en storforbruger
gennem flere år har foretaget fejlagtig måleraflæsning.
Fejlen er korrigeret i årsopgørelsen for 2019, som indeholder en samlet korrektion på 10.224 m3.
Korrektionen har også betydning for vort vandspild.
Vi troede, vi i 2018 havde et vandspild på 14,5 %. Reelt var det på 11,3 %.
I 2019 er det reelle spild på 10,8 %.
Ved udgangen af 2019 havde vandværket uforandret 1386 andelshavere – et tal der forhåbentlig
stiger i løbet af 2020.
Økonomi :
Uden at gå kassereren i bedene kan jeg konstatere, at årets resultat endte med en underdækning –
dvs. et underskud på 885.000 kr. som forventet.
Da vi som forsyningsselskab er underlagt ”hvile-i-sig-selv-princippet” skal vi nedbringe vores
formue – og underskuddet har finansieret udskiftning af de sidste målere samt de tidligere nævnte
anboringsbøjler.
Vi budgetterer med en underdækning på 380.000 kr. i 2020. Det dækker udgifterne i forbindelse
med den nye kildeplads, og vores formue er dermed ved at være nedbragt.
For at sikre nødvendige handlemuligheder fremadrettet har vi derfor i bestyrelsen besluttet, at prisen
for en m3 vand stiger med en krone i 2020.
Det er første gang i 15 år, at prisen stiger, så reelt er det vel et udtryk for, at vi justerer prisen i
forhold til prisudviklingen de forløbne år.

Afslutning :
Løsning Vandværks formål er i henhold til vedtægterne ”at forsyne andelshavere i Løsning og
omegn med vand i tilfredsstillende omfang”.
Jeg er sikker på, at bestyrelsen med de tiltag, der er omtalt i beretningen, vil være medvirkende
hertil.
Afsluttende en stor tak til bestyrelse og personale for et godt og konstruktivt samarbejde og effektiv
indsats i 2019.

