Årsberetning Baaring Asperup Vandværk 2020
Bestyrelsen:
Vandværket har holdt 1 bestyrelsesmøde i 2020 d. 06-02-2020. På mødet er der primært
diskuteret investeringer, vedligeholdelse, drift og nyt indenfor vandsektoren. Resterende opgaver
er håndteret i dagligdagen primært mellem formand, næstformand og vandværkspasser, grundet
overholdelse af COVID-restriktionerne.
Alle stiller op til genvalg, der er derfor ingen ændringer til bestyrelsen.
Yvonne Sloth ønsker ikke at genopstille som revisor. Vi vil i den forbindelse gerne rette en stor tak
for hjælpen.
I stedet ønsker Anders Skeby at opstille som ny revisor.
Bestyrelsen har deltaget i de nødvendige møder og kurser med henholdsvis kommune og
foreningen Danske Vandværker, men det har naturligvis ikke været så mange arrangementer der
har kunnet gennemføres.

Året i tal:
Vandværket har i alt 898 forbrugere samt Lejerforeningen Båring Skov.
Nye tilslutninger:
Vandværket har haft en ny tilslutning i 2020 Lyøvej 27
Det nye boligområde Sejerøvej med 19 byggegrunde samt Kærbyvænget 1 er der i 2020 ikke solgt
nogle grunde. Der er også enkelte sommerhusgrunde på Kystvejen og Båring Sommerland som
ikke er solgt. Vi kan dog på nuværende oplyse om at der på Sejerøvej er solgt 9 grunde heraf de 6
som dobbelt grunde samt kærbyvej 1 er solgt.
Arealet bag skolen – Lindegårdsbakken som er udlagt til bolig areal, som kommunen ejer. Det
forventes for nuværende at der vil komme aktivitet i 2022 / 2023 men er endnu ikke noget vi har
set officielle meldinger på. Når det bliver planlagt, har vi to hovedledninger som går på tværs af
arealet, der skal flyttes.
Vandværket har i året oppumpet

117.311 m3

Til skylning er der brugt

6.556 m3

Der er solgt

110.755 m3

Der er en difference mellem udpumpning og solgt på.

8.265 m3 det svarer til 7,5%

Grænsen for hvornår der skal betales ekstra vand skat er på 10%.
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Vandværket:
Der er blevet fortaget de lovpligtige eftersyn på filtre, samt eftersyn fra arbejdstilsynet.

Boringer:
Vi har gennemført renovering af boring nr. 3, da den desværre var forurenet med chloridazon desphenyl og vi besluttede, at renovere med en overboring, for at få den pakket med bentonit
hele vejen ned til filter.
Der blev under overboringen konstateret, at boringen, der var etableret i 1977, var så ringe, at den
ikke kunne renoveres.
I samråd med brøndborer og Middelfart Kommune blev det besluttet, at etablerer en ny boring ca.
25 m fra den gamle.
Der er nu blevet boret en ny boring og monteret forerør pakket med sand om filter og fra filter til
jordoverflade pakket med bentonit. Boringen er blevet renpumpet og der blev løbende taget
prøver, indtil den kunne idriftsættes.
Der blev en merpris på ca. kr. 70.000 i forhold til det afsatte budget, for at etablere den nye boring
25m væk.
Vi har udsat projekter, for ikke at overskride det samlede budget.

Ledningsnet:
Strandhavevej - Omlægning af hovedledning i forbindelse med nybyggeri.
Ravnskovgyden - Ny ledning fra Ravnskovgyden til ny målerbrønd i forbindelse med nyt byggeri.
Der er blevet udført diverse udskiftninger af hovedstophaner / stikledningsventiler, samt
reparationer af ledningsnet

Trykforøger:
Garanti reparation i februar og marts. Hvor rentvandsbeholder blev sandblæst og coatet på ny.
Efterfølgende blev skylning igangsat – efter prøvetagning blev trykforøger sat i drift. Prøverne er
siden været meget fine

Målerudskiftning:
Båring Ege – Bøgevangsvej – del af Lyøvej - Grævlingevænget.

Kort:
De nye grundkort samt programmer fra Rambøll Graf er installeret og samtidig er LER-oplysninger etableret.

Hjemmeside:
Ny hjemmeside er færdig og blev aktiveret i uge 50 2020.
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Offentlige indsatsområder:
Vi har i bestyrelsen besluttet, jævnfør vores investeringsplan at udskyde arbejdet / undersøgelse af ny
boring til 2024 / 2025 såfremt der ikke sker ændringer på vores nuværende boreplads
Borings nære beskyttelse områder (BNBO) er for mange boringer blive ændret i landet.
Staten har i en bekendtgørelse udpeget BNBO’er rundt om alle drikkevandsboringer. En lov der trådte i
kraft 1. januar 2020. Her pålægges kommunerne at gennemgå alle BNBO og sørge for, at der sker den
nødvendige beskyttelse, der hvor det er påkrævet. Vi har været til møde ved Kommune hvor vores nye
BNBO blev gennemgået, og det er nu indtegnet på kort. Inden udgangen af 2022 skal vi have afsluttet
aftaler med de berørte lodsejer, og at lave frivillige aftaler, vi vil i starten af 2022 indkaldes de lodsejer som
bliver berørt, til møde. Det vil påvirke alle vandværker økonomisk med hensyn til erstatning.
Fællesregulativ og vedtægter blev godkendt v/ generalforsamling 27-02-2020.

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 225.334 kr. eller hvad der svarer til et underskud på 225.334 kr.
Vandværkets formue er overført til overdækning som gæld. Overdækningen ved årets udgang er
således 5.300.757 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 378.000 kr.
Med de nuværende takster forventer vi at få nogle positive resultater, men dette ses også som en
streng nødvendighed da vi står over for mange større investeringer over de kommende år.
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.: 20526556

-

E-mail: henrik_bebe@hotmail.com

