Årsberetning Baaring Asperup Vandværk 2018
Bestyrelsen:
Vandværket har holdt 4 bestyrelsesmøder det seneste år. På det konstituerende bestyrelsesmøde
d. 9. maj, blev jeg valgt som ny formand efter Niels Bebe. Da jeg er tiltrådt bestyrelsen som
suppleant, medfører det at jeg kun er valgt for et år og derfor er på genvalg. Jeg stiller op til
genvalg. Udover det er der ingen ændringer i bestyrelsen.
Bestyrelsen tog afsked med Niels Bebe i juni måned til spisning, hvor han fik overrakt en gave samt
tale, som tak for hans store virke i Båring Asperup Vandværk gennem mange år.
Bestyrelsen har deltaget i de nødvendige møder og kurser med henholdsvis kommune og
foreningen Danske Vandværker.

Året i tal:
Vandværket har i alt 893 forbruger samt Lejerforeningen Båring Skov.
Vi har fået 3 nye tilslutninger, Strandgyden 2A - Kystvejen 6 - samt Kystvejen 8.
Kystvejen nr. 6 har fået monteret en hovedmåler og fordeler selv til 14 eksisterende hytter via
bimåler, der bliver opkrævet fast bidrag pr. hytte samt hovedmåler.
Det nye boligområde Sejerøvej med 19 byggegrunde, er det os bekendt ikke solgt nogen grunde
pt. Ligeledes er Kærbyvænget 1 ikke solgt. Der er også enkelte sommerhusgrunde på Kystvejen og
Båring Sommerland som ikke er solgt.
Arealet bag skolen - Hedegårdsvej er udlagt til bolig areal, som kommunen ejer. Vi har ikke hørt
hvornår der er planer om at byggemodne området. Når det bliver planlagt, har vi to
hovedledninger som går på tværs af arealet, der skal flyttes.
Vandværket har i året oppumpet

122.883 m3

Til skylning er der brugt

4272 m3

Der er solgt

110.253 m3

Der er en difference mellem udpumpning og solgt på.

8.348 m3 det svarer til 7%

Grænsen for hvornår der skal betales ekstra vand skat er på 10%.
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Vandværket:
Filteranlægget har fået lovpligtige eftersyn.
4 stk. VLTér (Frekvensomformere til styring af rentvandspumper) er blevet udskiftet. Det var ikke
muligt at få nye printplader m.m. på grund af alder.
Vores okkerbeholder er blevet renset og tømt. Ellers kun alm. vedligeholdelse.

Boringer:
Der er monteret nye pejle sonder i boringer. Hermed kan vi nu følge vandspejl elektronisk, men vi
skal forsat pejle manuelt 4 gange årligt.
Der er monteret nye filtre for luftindtag.

Ledningsnet:
Vi fik lagt en ny ledning fra Sommerlandsvej til toiletter på det offentlige område. Vi gik sammen
med kommunen, som skulle have lagt nyt elkabel og dermed delte vi udgifter for opgravningen.
Udgifter til målerbrønde samt montering, er betalt af kommunen.
Der er lagt en ny hovedledning på Kystvejen fra Strandgyden til Molevej. Det blev konstateret at
flere samlinger var utætte og vi besluttede derfor at forny ca. 200 m.
Større brud – Kærbyvej - Hindballevej – Kirkestræde – Hedegårdsvej – Kystvejen – Strandgyden –
Byvejen. Hyppigheden af brud har været højere end normalt.

Trykforøger:
Rentvandstankene er blevet renoveret, hvor de er blevet sandblæst og coatet.
Ved sandblæsning blev der konstateret at der var fordybninger mellem tag og sider og det var kun
dækket af et tyndt lag beton. Dette måtte repareres før coatning. Beholderne har fået 4 lag
coatning efterfølgende. Efter coatning blev skylning igangsat, for at rense for kim 22 og 37. Vi
måtte stoppe skylningen på grund af den meget varme sommer, som medførte meget høj
temperatur på vores drikkevand (Forhøjet temperatur betragtes når vandet er over 12°C. Vi var
oppe på ca. 18°C) Derved var det ikke muligt er stoppe kim udviklingen. Det meget svært at skylle
for kim 22 og 37 og især ved forhøjet temperatur.
Der blev monteret midlertidig UV-filter hvor vi recirkulerer vandet, for at nedbringe kim tallet.
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Offentlige indsatsområder:
Som I måske har hørt i dagspressen, er der stort fokus på boringer og pesticider. Vi får taget
prøver igen for pesticider i april og oktober 2019, på vandværk og boringer. Ved vores sidste
prøver var vi helt fri for pesticider og chloridazon.
Ny drikkevandsbekendtgørelse. Kommunen er ved at udarbejde et nyt kontrolprogram ifm.
prøvetagning. Vi forventer at det er klar her i foråret og når det er godkendt, vil vi sammen med
kommune og analyselaboratorium sætte det i værk.
Borings nære beskyttelse områder (BNBO) vil for mange boringer blive ændret i landet.
Kommunerne er ved at gennemgå alle boringer for at se om der skal ændres på
beskyttelseszonen. Miljø og fødevareministeriet har udarbejdet et tillæg til aftalen for 2017- 2021.
Der kommer et udspil fra kommunen i løbet af året.
Kommunen har udarbejdet et nyt fælles regulativ, som i øjeblikket er ved at blive gennemgået i
vandrådet og vandværkernes bestyrelser. Det blive fremlagt til godkendelse på vores
generalforsamling 2020, med evt. tillæg. Jævnfør vores nuværende vedtægter. Vi vil lægge det på
vores hjemmeside som orientering når det er klar, men det kan først træde i kraft fra 2020.

Årsregnskab:
Regnskabet er udført iht. årsregnskabsloven og vandværket er underlagt det generelle krav om
hvile i sig selv princippet, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underskudsdækning. Denne
beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres
som negativ indtægt (”Der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som
et tillæg til indtægterne (”Der er opkrævet for lidt”).
Egenkapitalen er overført til en overdækning, som er opført som gæld. Regnskabet udviser en
underdækning på 658.381 kr. eller hvad der svarer til et underskud på 658.381 kr.
Vandværkets formue er overført til overdækning som gæld. Overdækningen ved årets udgang er
således 5.814.773 kr. Dette svarer til vandværkets reelle formue.
I bestyrelsen anser vi årets resultatet som tilfredsstillende ud fra de budgetter der var lagt. Året
var budgetteret med en underdækning på 577.000 kr. Forskellen fra den i regnskabet anførte
underdækning og til den budgetterede underdækning på 577.000 kr. skyldes alene aktivering af
afskrivninger. Hvis vi ser bort fra afskrivninger, så er årets resultat ca. en underdækning på
567.000 kr. Det har været et år med højere udgifter end normalt. Med de nuværende takster vil et
normal år uden investeringer, have en underdækning på ca. 347.000 kr.
Vandprisen for det kommende år til vandværket er uændret på 2,00 kr. pr. m3 vand. Vandprisen
er en af de absolut laveste i hele Danmark. Den faste afgift er ligeledes uændret på 700 kr. pr.
forbruger.
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Set i lyset af historikken for de senere års resultater med store underdækninger, så er vi nødsaget
til at varsle om prisstigninger på både vandpris, fast afgift og enkelte special gebyrer.
Vi har lavet beregninger som tydeligt viser at det ikke er muligt at levere vand til de nuværende
takster. Forslag til de nye takster vil blive endeligt beregnet i efteråret 2019, hvorefter de vil blive
indsendt til godkendelse hos kommunen. Hvis Kommunen godkender de nye takster, vil det
efterfølgende blive fremlagt på generalforsamlingen 2020. Hvis det godkendes på
generalforsamlingen 2020, vil det efterfølgende træde i kraft.
Hvis denne takst ændring ikke bliver vedtaget, så viser beregninger at vandværkets likvide
beholdning vil være negativ ved udgangen af 2022 og dermed vil forsyningssikkerheden ikke være
intakt.

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til vore VVS folk, entreprenører, havemand for pasning af vores
anlæg. Ligeledes vil jeg gerne rette en tak til bestyrelse, kasserer og revisor, for et godt
samarbejde.
Uden alle disse personers hjælp, ville det ikke være muligt at drive et velfungerende vandværk
som vores.

På bestyrelsens vegne
Henrik Bebe
Bestyrelsesformand

Kærbyvej 37C

- 5466 Asperup

-

Tlf.: 31195094

-

E-mail: henrik_bebe@hotmail.com

