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BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED
GENERALFORSAMLINGEN DEN 4. APRIL 2019.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 23. april 2018 konstituerede bestyrelsen for Østbirk
Vandværk (ØV) sig således:
Formand: Torben Sejersen
Næstformand: Søren Veis
Sekretær: Stig Ravn
Bestyrelsesmedlem: Lars Peter Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Asbjørn Bech

Driften
Driftsleder: Jens Skov

Økonomi
Marie Nervø Sørensen, MidtRegnskab, Herning

Vandprøver
Der bliver ifølge gældende lov taget vandprøver på ØV minimum 2 gange om året
Fire gange på ledningsnet og hver boring hvert 4 år. På boringer og ledningsnet
analyseres for pesticider. Prøverne udføres af Eurofins såvel på ledningsnettet,
hos forbrugerne, som på selve vandværket. I 2018 overholdt alle prøverne de lovmæssige krav.
Herudover sørger Stig Ravn for at tage vandværkets egne vandprøver ca. hver
14. dag, året i gennem. Som noget nyt har der i år været taget egne vandprøver
forskellige steder på nettet. Alle prøverne lå indenfor de tilladte grænseværdier.
Målingerne viste i øvrigt et noget højere kimtal (grænseværdi 20), straks vandhanen åbnes i forhold til eksempelvis 30 sekunder senere. Dette faktum er velkendt
og bekræfter den gode ide i altid at lade vandet løbe 15-30 sekunder inden det benyttes.
I forbindelse med indkøringen af det nye filteranlæg, samt et efterfølgende uheld
med efterfilteret på samme anlæg, har UV-anlægget været kørende i hele 2018.
Brugen af anlægget har været efter aftale med Horsens Kommune.

Økonomi
ØV har i 2018 haft et overskud (overdækning) på 90.009 kr. Bestyrelsen finder
overskuddet tilfredsstillende.
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På grund af kraftige investeringer og stigende omkostningsniveau havde ØV i perioden 2012 til 2016 økonomisk nogle lidt turbulente år. Målet med ingen overskud
efter ”hvile i sig selv”- princippet er stadig intensionen at opnå. Hvilket leje produktions-, distributions- samt administrationsomkostningerne vil lægge sig på, er stadig usikkert at spå om.
At bemærke:
•

Salg af vand er på grund af den tørre sommer i forhold til 2017 steget med
godt 35.000 kr.

•

Jens Skov har lavet en aftale med Eurofins omkring udgifter til de lovkravsmæssige vandprøver. Den forholdsvis høje pris i 2018 på godt 30.000 kr. vil
være den samme i 2019. I 2020 og 2021 vil prisen være reduceret til ca.
19.000 kr. pr. år. Årsagen til de forskellige priser er at der er nye krav til vandprøver på vores fire boringer på måling af pesticider/rester fra sprøjtemidler.

Årsregnskabet er for 2018 revideret af Elley Revision, Østbirk.

Lidt tal
•

Der er pr. 31.12.2018 tilsluttet 921 ejendomsnumre - målertilslutninger - til ØV.
Der er i 2018 kommet 5 nye tilslutninger til, hvilket har givet 58.480 kr. i tilslutningsafgifter. Tilslutningsafgifterne er i årsrapporten at finde i balancen under
note 14

•

I 2018 er der i alt udpumpet 105.623 m³ vand og afregnet 104.762 m³.

•

En sammenligning af vandforbruget (i m³) de sidste 4 år ser således ud:
2015

2016

2017

2018

Udpumpet vand fra værket

97.670

99.588

100.220

105.623

Vandforbrug afregnet hos
forbrugerne

96.932

98.185

99.276

104.762

I 2018 har vandspildsprocenten i ØV kun været 0,82 %, svarende til 861 m³ vand.
En endnu flottere vandspildsprocent end ”rekorden” i 2017. På grund af den
varme sommer har der været et merforbrug af vand på 4-5.000 m³, svarende til
cirka 2 ugers forbrug.

Nye tiltag
Processen med at få takstbladet tilpasset myndighedernes nye normer, har tidsmæssigt trukket ud. Horsens Kommune har lanceret nye normer for såvel takstbladets kosmetiske udseende samt ikke mindst nye normer for de beregninger,
der ligger bag taksterne.
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Udfordringen er beregningerne og estimeringen af værdierne bag taksterne for
forsynings- og stikledningsbidrag. ØV var af den mening, at der var risiko for store
differencer mellem det beregnede og det der i en aktuel situation ville være de reelle værdier. Samtidig syntes flere af værdierne til beregningerne at være ukendte.
ØV arbejdede i første omgang på at få et takstblad hvor taksterne for forsyningsog stikledningsbidrag ikke var oplyst. I stedet skulle de 2 bidrag, hvis der opstod
en aktuelt behov, fastsættes og godkendes af Horsens Kommune.
ØV fandt det i 2. omgang ikke tilfredsstillende, at have et takstblad uden de faktiske tal. Så takket være drift teamet i ØV blev det alligevel besluttet at forsøge at
lave beregningerne.
Takstbladet for 2019 forventes godkendt af Horsens Kommune i marts-april måned 2019.
Ikke mindst ved en ekstra indsats af bestyrelsens Søren Veis, er der kommet
mere aktivitet omkring ØV-hjemmesiden. Eksempelvis fremgår resultaterne fra
vandanalyser nu mere aktuelt og aktuelle oplysninger til forbrugerne kommer nu
hurtigere og nemmere på hjemmesiden. Senest eksempel herpå er oplysninger i
forbindelse med aflæsning af vandmålere til SAMN.
Flere nye tiltag kommer og er kommet på hjemmesiden. Et eksempel herpå er oplysninger omkring den nye Persondatapolitik.
Facebook-siden er blevet lukket.
Via en ikke mindst stor indsats af vor samarbejdspartner Marie, MidtRegnskab
kom der for ØV i 2018 styr på den såkaldte Persondataforordning.
Der er i den anledning underskrevet aftaler med forskellige leverandører samt indlagt den såkaldte ”Skabelon nr. 5” på hjemmesiden. Det øvrige materiale omkring
Persondataforordningen er samlet hos ØV-formanden.
Varmeværket har i 2018 ansat Paw til at bistå Jens i det daglige arbejde. Desuden
vil Paw kunne supplere omkring vagtordninger og anlægsaktiviteter.
Selvom Paw først og fremmest er ”varmeværkets mand”, vil Paw uden tvivl også
være en gevinst for vandværket.
Vi byder Paw velkommen til Østbirk.

Øvrige aktiviteter
•

I 2018 fortsatte indsatsen med kontrol af vandmålere. 60 vandmålere er skiftet.
Der er udført dobbelt stikprøvekontrol på hele målerparken og de resterende
målere er nu godkendt til seks år mere.

•

De senere års renovering, ombygning samt tilbygning er endelig afsluttet. 1.års gennemgang ifm. totalentreprisen af ØV på Nordre Ringvej er foretaget og
afsluttet. De sidste opgaver er udført af Paw og Jens og afsluttet.

•

De indledende facer omkring ledningsregistrering er påbegyndt.

•

Der har i 2018 været afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling. Siden september 2018 har Per Stabell Jørgensen deltaget som suppleant for bestyrelsen.
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•

Bestyrelsen valgte, trods eventuelle gener for enkelte af dets forbrugere, for 2.
år i træk, ikke at sende og afregne for måleroplysninger til spildevandsvirksomheden SAMN. Afvisningen er samtidig et forsøg på, sammen med andre vandværker, at lægge så stort et pres på SAMN som muligt og derved få tilvejebragt en mulig løsning.
En løsning i løbet af 2019 syntes umiddelbart at være indenfor rækkevidde.

•

Der har i løbet af 2018 været afholdt 3 møder med Sattrup Vandværk omhandlende fusion eller samarbejde mellem Sattrup Vandværk og ØV. Møderne har
primært haft opgaverne:
1. Hvordan etableringen af rørledning mv. mellem de 2 vandværker skal foregå
2. Hvad vil en sammenlægning koste i kongelige danske mønt samt
3. Andre emner som ny pumpestation, udskiftning af vandmålere, nedlæggelse af Sattrup Vandværk mv.
Møderne forventes genoptaget efter Sattrup Vandværks generalforsamling, februar 2019.

•

Vandrådet i Horsens Kommune og Horsens Kommune har udarbejdet et fælles
regulativ. Horsens Kommune ser gerne ØV, som områdevandværk, frivilligt tilslutter sig dette regulativ.
Bestyrelsen har indtil videre valgt at beholde det af Danske Vandværker udarbejde regulativ.

•

Den 6. april 2018 var forbruger, leverandører mv. inviteret til Åbent hus på ØV
adresse Nordre Ringvej 2 i Østbirk. Anledningen var at fremvise det nyrenoverede og udvidet vandværk, samt at give forbrugerne lejlighed til at komme ”tættere” på vandværket. I forvejen var forbrugerne blevet orienteret om ØV gennem 3 større artikler i Østbirk Avis, der især omhandlede den tidligere renovering og efterfølgende tilbygning af især en ny vandtank.
Arrangementet forløb planmæssigt og blev en god dag. Der skønnes at have
været omkring 150 besøgende, der udover at se de nye faciliteter kunne få viden om vandværkets opbygning og funktioner, hvordan vandet renses, hvad
der ligger bag en sikker vandkvalitet, tale med ”vandværks folk” mv. Blev der
brug for en pause, kunne en pølse og et glas fadøl nydes.

2019
2019 vil byde på aktiviteter omkring færdiggørelse af takstbladet, sammenlægning
eller samarbejde med Sattrup Vandværk, præcisering af samarbejdsaftalen med
varmeværket, afregning for måleroplysninger til spildevandsvirksomhederne m.v.

Tak
Alle i ”ØV-teamet” har ydet en solid indsats omkring de mange opgaver tilknyttet
ØV. Alle skal have en stor tak for deres indsats.
Driftsteamet med Jens og Paw er i gang med at få Paw sat ind i de forskellige
funktioner i varme- og vandværk. På sigt styrker det værkernes muligheder og
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aflaster ikke mindst Jens, der derved kan reducere forbruget af de mange arbejdstimer.
Udover en perfekt styring af økonomien og bogføringen i ØV, har Marie fingeren
på pulsen omkring mange andre vandværksområder. Marie er altid hurtig og har
indsigt i de spørgsmål, hun bliver stillet året i gennem.
Bestyrelsen for ØV er i de senere år mere og mere blevet involveret i nogle af de
opgaver ØV har eller har haft. Hver gang en opgave har involveret et ØV-bestyrelsesmedlem, er tilgangen til opgaven sket frivilligt, uden pres og altid på medlemmets eget initiativ. Et stort aktiv for ØV.
Per Stabell Jørgensen og Julius Sørensen skal nævnes for deres flotte indsats
henholdsvis i bestyrelsen og på generalforsamlingen.
De mange nye tiltag på Nordre Ringvej 2, de mange tiltag på og omkring det totale
ledningsnet, de administrative forbedringer samt det velfungerende og faglige dygtige team bag ØV, lover godt for ØV og dets fremtid.
På bestyrelsens vegne
Torben Sejersen
Formand

