
Mundtlig beretning
2020 var et godt år for vandværket- mange gæster, godt vandsalg og meget få driftsforstyrrelser
Vi har desværre stadigt et lidt for højt vandspild, men vi arbejder hårdt på at nedbringe dette og finde
utæthederne. Vi ahr udpeget områder hvor der skal udskiftes ledninger, men det er meget svært at få faste
Aftaler med vore entreprenører- alle har mere end travlt, men vi skubber på og håber vi kan nå det
Planlagte og budgetterede her sidst på året
GF blev udskudt grundet Corona, som i det hele taget har forstyrret vores hverdag i halvandet år
Vi har taget kontakt til vore naboværker - og de er positive for at møde hvor vi kan drøfte fremtiden og
hvad vi kan begynde at samarbejde om. Der er ikke aftalt fast dato for et møde - men kontakten er der
Vandkvaliteten er god og driftssikkerheden på værket er meget fin - hvilket vel skyldes alle de penge der
netop er investeret i at gøre værket moderne, sikkert, driftssikker og hygiejnisk.
BNO diskuterede vi også sidste år, og vi har forsøgt at finde hoved og hale i de indviklede regler. Hen over
sommeren har Kommunen lagt sig lidt i selen, og hjulpet os videre på vej. Vi har afventet retningslinien fra
både Kommune, Miljøstyrelsen og Vandværksforeningen - men det er svært at skaffe klarhed over hvordan
dette skal gribes korrekt an. Der er mange muligheder, erstatning pr kvm, evt køb af jordlodder, eller leje
jorden for en årrække for sikre mod pesticider og gødning. Vi håber at komme i mål med dette snarest, så
vore 5 implicerede jordejere også kan få klarhed over hvor de står, hvad de og må - og ikke mindst
erstatningens størrelse.
Fremadrettet skal vi have udskifte mere ledning - v i har stadigt ledninger af mindre god kvalitet, som er ca
50 år gamle -dem skal vi have udskiftet i nærmeste fremtid, i takt med vort budget og i takt med at
håndværkerne kan følge med.
Vi arbejder på at finde en mere tidssvarende kommunikationsform, således ar vi bedre og hurtigere kan
kontakte vore medlemmer ved ledningsbrud, forsyningsproblemer, arbejde på vandværket mm. Her kan
også informeres generelt om gode råd, møder og Generalforsamlinger.
Arbejdet i bestyrelsen er gået fint, med det problem at vi ikke får vore reparationer og arbejde udført til
tiden grundet entreprenørernes travlhed, og til dels problemer med at skaffe materialer. Tak til bestyrelsen
for den gode indsats.
Også tak til vore håndværkere, som altid er klar når der er akutte problemer og driftsforstyrrelser
Næste års Generalforsamling bliver søndag den 20. marts kl 1000 - forhåbentligt i Tved Forsamlingshus.
Reserver venligst datoen og hold Jer orienteret på hjemmesiden.


