Årsberetning for Lundeborg Vandværk Amba for 2019
Året 2019 var ikke ligefrem det bedste. Vandsalget var stort set på niveau med 2017,
med et salg på kun 41.331 m3, mod året før med godt 72.000 m3. Årsagen kender vi
alle, og vejret er jo ikke noget, vi kan gøre noget ved.
Heldigvis kan vi glæde os over, at det stadig er muligt for Lundeborg Vandværk at
levere noget af det bedste vand i landet. Vi har kun haft et enkelt tilfælde med forurening, og det var i efteråret, hvor vi fik renset rentvandstankene. Det var 10 år siden
sidst, så det var nødvendigt. Det foregår ved at en dykker går ned i tanken og renser
og efterser om alt er i orden. Manden er grundigt desinficeret inden han dykker ned,
men det er trods dette ikke altid muligt helt at undgå lidt forurening.
I dette tilfælde blev der konstateret lidt coliforme bakterier ved afgang fra vandværket, men ikke ude hos forbrugerne. Der blev i en periode taget prøver, og kort tid
efter kunne vi konstatere, at alt var OK. – og samtidig kunne vi glæde os over at alle
tankene har det fint, og kan holde mange år endnu.
I øvrigt kan vi konstatere, at vi er totalt fri for anden forurening, selv efter at antallet
af de stoffer, man tester for, er væsentligt forøget.
Vandspild
Vores største problem i 2019 har igen været vandspild. Spildprocenten er helt oppe
på 14,5%, hvilket er langt over de 10%, som myndighederne har sat som øverste
grænse. Det har i år kostet os kr. 13.769 i afgift.
Vandspild er et stort dilemma for os, fordi omkostningerne ved spildet – incl. afgift –
er væsentligt mindre end omkostningerne ved at finde utæthederne og udbedre dem.
Der er dog ingen vej udenom – vi skal have problemerne løst. Hovedproblemet er
nok Elsehoved, men der er også andre steder i byen, som vi har mistanke til, og som
vi forsøger at finde frem til. – Der arbejdes på sagen, og det er årsagen til at vi for
2020 har budgetteret 49.000 kr. højere reparationsomkostninger end i 2019.
Kommunikation med forbrugerne
I efteråret uddelte vi, til samtlige forbrugere, et nyhedsbrev, hvori vi opfordrede alle
til at oplyse deres email-adresse, så vi fremover kan kommunikere ad den vej. Vi fik
desværre kun godt 250 svar, og vi har på forskellig vis forsøgt at få fat i de
resterende, men det er desværre op ad bakke.
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Vi undrer os over, at der er så mange, der ikke synes at det er vigtigt at de kan få
hurtig besked, hvis der bliver behov for at lukke for vandet ved reparationer, eller –
hvis det utrolige skulle ske – at der kom en forurening. – Vi håber, der efterhånden
vil være flere der melder sig, men må konstatere, at de, der ikke har givet os oplysningerne, må se i øjnene, at de må få oplysningerne på den hårde måde – altså ved at
de får informationerne ved at opdage at vandet er blevet afbrudt.
Det er vandværkets pligt at informere hurtigst muligt, og vi vil selvfølgelig gøre,
hvad vi kan ved at lægge besked i postkasserne til de berørte, men den
fremgangsmåde er jo ikke særlig effektiv, hvis forbrugeren er bortrejst.
Økonomien
Årets resultat er kr. 285.335 ringere en 2018: Vejret er den største årsag, men også på
andre poster har der været ekstra omkostninger, men det vil fremgå af regnskabsgennemgangen senere under generalforsamlingen.
Oppumpning og salg af vand
2017

2018

2019

Ændring fra 2018-19
m3

Oppumpet

%

44.967

80.346

48.403

-31.943

Købt råvand

0

615

-30

-585

Råvand i alt

44.967

80.961

48.373

-32.588

-40,3

Solgt

40.060

72.579

41.331

-31.248

-43,1

63

46

48

I alt

40.123

72.625

41.379

Spild

4.844

8.336

6.994

-1.342

-16,1

Spildprocent

10,7

10,3

14,5

Skyllevand

Altså et voldsomt fald i salget.
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Vi kan imidlertid konstatere, at driften af vandværket stadig er stabil, og at økonomien hænger fornuftigt sammen, selv i år, hvor vejret modarbejder os. Helt
håndgribeligt kan forbrugerne glæde sig over, at priserne på vandet ikke er steget i
mange år, og at bestyrelsen heller ikke har planer om stigninger i den nærmeste fremtid.
Jeg vil gerne igen i år benytte lejligheden til at minde om, at det – hvis der er utætte
vandhaner eller løbende toiletter – ikke kun koster den pris som vandværket
opkræver, men også forøgede omkostninger til kloak. Alt i alt koster en m3 ca. 62
kr. Så hold øje med det!
Til slut vil jeg takke alle vore samarbejdspartnere – håndværkere og offentlige
myndigheder – for godt samarbejde i 2019.
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