Ryde Vandværk a.m.b.a.
Referat

Generalforsamling i Ryde Vandværk a.m.b.a. 17. marts 2016
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jens Jensen, som blev valgt.
3. Beretning
2015 blev et år stille år for Ryde Vandværk. Der har ikke været uheld eller
forureninger som har givet ekstra arbejde for bestyrelsen.
Det var året hvor ledelsessystemet skulle tages i brug og vi indfører det
løbende på den måde det passer bedst ind i driften af vandværket. Desværre
har Karlo Søndergaard valgt at stoppe som vandværkspasser. Beslutningen
blev gjort lettere for Karlo på grund af krav som myndighederne nu stiller for
vandværkspasser til hygiejne kursus og driftskursus.
Vi siger tak til Karlo for alle de år han har passet vandværket både inde på
vandværket og udenoms arealerne. Han har gjort et stort arbejde når der har
været behov for skylning, ved vedligeholdelse på vandværket eller ved brud
eller lignende på vores ledningsnet.
Mange tak til Karlo.
Vi er nu på udkig efter Karlo’s efterfølger.

Vi har i det forløbne år begyndt at kigge på en investeringsplan for vandværket
for at belyse de områder der trænger til forbedring eller hvor der enten fra
myndighederne kan komme krav om ændringer eller hvor vandværket selv
synes der kan være behov for en opgradering.
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De områder som vi kigger på er:
Nødforsyning med nabovandværk.
Vi er pålagt fra kommunen at vi skal have etableret nødforsyning med
Vinderup Vandcenter. De forberedende undersøgelser er igangsat sammen
med Vestforsyning for at finde den optimale løsning for begge parter.
Vestforsyning har planer om at etablere en forsyningsledning mellem
Sandagergård ved Borbjerg og Vinderup. Denne ledning vil komme tæt på
Ryde Vandværk og vil være oplagt som nødforsyning mellem Ryde Vandværk
og Vinderup Vandcenter.
Scada systyem
Vi kigger på et Scada system til vandværket som er en opgradering af
komponenterne på vandværket til elektroniske komponenter så de kan styres
via computer og fjernopkobling. Med et Scada system kan man overvåge
driften af vandværket på afstand, få alarmer, og få forskellige typer af
rapporter. Det vil give et værktøj til bedre styring af selve vandværket men
også til detektering af brud og andre defekter som ellers kun ville blive set ved
direkte observering af en person.
Indhegning af vandværk og kildeplads.
Man snakker om at vandværker kan være mål for terrorisme. Derfor vil der
nok snart komme krav om indhegning af både vandværket og kildepladser.
Elektroniske vanmålere.
Et forholdsmæssigt stort problem er at den årlige aflæsning af forbrugsmålere
der ikke bliver foretaget til tiden og at nogle af de aflæsninger der foretages
sker med fejl. En løsning for at minimere disse fejl er at udskifte alle
forbrugsmålere til elektroniske målere som kan aflæses ved at vandværket
kører forbi og opsamler data fra måleren. Dette sker mens man kører. En
udskiftning til elektroniske målere giver også en række andre fordele som brud
detektering og forbrugs analyser.

Digitalisering af kort.
Det har været oppe at vende i bestyrelsen flere gang omkring digitalisering af
kortene over vores ledningsnet. Digitalisering af kort giver fordele både for
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vandværket, forbrugere og entreprenører. Med adgang til kortmaterialet kan
der findes oplysninger omkring placering af ledninger samt informationer
omkring ventiler og brønde hvis dette er registreret.

Flere af disse tiltag vil ikke give en økonomisk fordel for vandværket men vil
være med til at modernisere driften og gøre den fremtidige drift nemmere.
Investeringsplanen skal give en ide om hvor store investeringer der skal
foretages og hvilke følge omkostninger dette måtte have. Udgifterne til
investeringerne skal delvis tages af vores formue samt ved at hæve m3 prisen
for vandet. En vigtig beslutning som bestyrelsen skal tage i denne forbindelse
er hvor stor en formue vandværket skal have for at kunne modstå eventuelle
uheld som f.eks. forurening i boringer.
Når investeringsplanen er klar vil den blive lagt på vandværkets hjemmeside
så forbrugerne kan se de foreslåede tiltag. For hver tiltag vil argumenter for
og imod være nævnt samt hvilke overslagsmæssige udgifter der er forbundet
med dette.

Nogen af de ting jeg som formand også kunne tænke mig at se lidt på i den
kommende år er hvordan vi arbejder i bestyrelsen, specielt med de mange
opgaver vi har. Der kommer nye opgaver til efterhånden som nyt teknik
kommer til eller ændret krav fra myndighederne. Derfor må vi se på hvordan
opgaverne kan fordeles på alle bestyrelsesmedlemmerne.

Vi har i årets løb udpumpet en vandmængde på 67.140 m3 fra værket, hvilket
er et fald på ca. 2,4 % i forhold til sidste år. Til forbrugerne er der faktureret i
alt 62.097 m3, hvilket er et fald på ca. 6,5 % i forhold til sidste år med svarer
meget til mængderne i 2013. Det samlede vandspild for 2015 blev på 5.043
m3, hvilket er over dobbelt så meget som sidste år. Vandspildet svarer til 7,5 %
hvilket er under de 10 % vandspild, som udløser betaling af statsafgift for
vandværket.
Jeg vil som tidligere år opfordre alle forbrugere til, med jævne mellemrum at
foretage kontrol af deres vandforbrug. Det kan nemlig blive en meget dyr
affære at skulle betale både vandafgift og statsafgift for vand som blot løber
ud i jorden.
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Der skal lægges en lille bemærkning omkring Vandrådet i Holstebro Kommune.
Vandrådet blev lagt i bero på grund af der ikke kunne findes en formand der
kunne varetage opgaven som bindeled mellem vandværkerne i Holstebro
kommune og myndighederne. Det er en krævende opgave at være informeret
om alle de krav der kommer i forbindelse med vandværker.
Vores takstblade er i år igen blev godkendt af Holstebro Kommune uden
bemærkninger. Vores takster er uændrede dog med en lille justering af
tilslutningsafgifterne.
Økonomien i vandværket er fortsat god og likviditeten giver plads til både
nogle forbedringer og til uforudsete udgifter. Vi er stadig en meget
velfunderet vandværk med en sund økonomi og bestyrelsen vil sørge for at
det til stadighed vil være en velfungerende og moderne vandværk, som lever
op til kravene.
Til sidst og ikke mindst vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsen for et godt
samarbejde i årets løb og for den tillid der udvises mig som formand. Vi har
alle haft mere eller mindre nye opgaver i bestyrelsen som jeg synes at alle har
klaret fint.

Erik Snejbjerg Svendsen
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4. Regnskab.
Gorm Larsen (Godkendt)
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen:
•
•

Gorm Larsen (modtager genvalg) Valgt
Niels Vestergaard (modtager genvalg) Valgt

På valg som suppleanter
•
•

Jens Kristian Madsen (modtager genvalg) Valgt
Ole Libergren (modtager genvalg) Valgt

7. Valg af revisorer og revisor suppleant
•
•

Revisionkontor Vest A/S (modtager genvalg) Valgt
Jens Jensen (modtager genvalg) Valgt

8. Eventuelt
Intet.

Efter generalforsamlingen var der konstitueringsmøde og det blev som følger:
Formand
Erik Svendsen
Kasser
Gorm Larsen
Skribent
Jens Meldhede
Menige medlemer Niels Vestergaard & Steen Pedersen

Referent
Jens Meldhede
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