Beretning til generalforsamlingen 2021
Sidste år afholdt vi ikke generalforsamling grundet koronaen. Vi orienterede i Mårslet
Bladet, at såfremt der ikke var indsigelser, ville vi fortsætte året uden afholdelse af
generalforsamling. Der fremkom ingen indsigelser imod denne beslutning.
Som nævnt i sidste års beretning vandt vandværkerne sagen mod skattevæsenet,
hvilket betyder at vi skal have den største del af de penge vi har betalt i skat tilbage.
Told og Skat har siden bedt om mange oplysninger til regnskabet, hvilket de har
fået. Men vi har endnu ikke set noget til de penge, vi skal have retur. Næste skridt er
at slippe helt ud af Told og Skats kløer. Det blev også nævnt i sidste beretning. Vi
skal i to på hinanden følgende år have faktureret mere end 200.000 m3 vand til vore
forbrugere. Så kan vi indtræde i Vandsektorloven. Og kort fortalt skal vi derefter
orientere hver enkelt forbruger om fordele og ulemper ved udtræden af
Vandsektorloven. Derefter skal det vedtages på en generalforsamling, på linje med
en vedtægtsændring, om vi vil udtræde. Hvis ja, sendes det samlet til
Prisloftskontoret, at vi vil indtræde og herefter udtræde af loven. Så er vi ikke
skattepligtige længere. Ja som i ser, nemt skal det ikke være - heldigvis er vores
vandværksforening Danske Vandværker til stor hjælp.
Det nye vandværk fungerer som det skal. Og boring 3 bag vandværket er renoveret.
Belægningen ved siden og foran vandværket er udført, og der er sået græs de øvrige
steder. Så nu er vi klar til at åbne dørene for vore forbrugere, så de kan se
vandværket indefra, og se hvorledes vores drikkevand behandles. Vi agter at lave et
åbent hus arrangement sidst på sommeren og slå det sammen med vandværkets
100 års jubilæum. Vandværket blev stiftet i oktober 1921.
Den nye omfartsvej har givet os en del arbejde. Ledningen, der forsyner
Nymarksvej, krydser den kommende vej. Det medførte at ledningen skulle
omlægges. Vi har en deklaration på ledningen, men udformningen af deklarationen
gjorde at vi selv måtte afholde udgiften til flytningen. Nødforbindelsen fra Aarhus
Vand vil også krydse vejen ved Mustrupvej. Her mener vi, at deklarationen er
udformet således, at Aarhus Kommune skal betale flytningen. Det er pt. ikke endelig,
da kommunen mener, vi skal deltage i udgiften. Vi har sendt sagen til Danske
Vandværker for at få deres mening om sagen.

Som også nævnt sidste år satte lovgivningen en stopper for samarbejdet med Aura
om aflæsning af vore vandmålere. Derfor måtte vi lave vort eget radionetværk til
aflæsningen. En ombygning af de nuværende målere til et sådant netværk ville koste
omtrent det samme som en udskiftning til en ny type målere, og da vi skulle ind til
alle forbrugere til en sådan ombygning, ja så var valget ikke så svært. Alle målere
skal udskiftes, og vi begyndte i starten af 2020. Her var det ikke lovgivningen der
satte en stopper for udskiftningen, men koronaen. Vi har nu besluttet at fortsætte
udskiftningen her først i marts. Vi mener at vi med mundbind og behørig afstand kan
forsvare at fortsætte udskiftningen. Opsigelse af aftalen og udskiftningen af målere
betyder, at vandværket ikke som før laver regelmæssige aflæsninger for at opspore
utætheder hos forbrugerne. Så vi opfordrer forbrugerne til regelmæssigt at
kontrollere vandmåleren og se om måleren viser 0, når der ikke er forbrug i huset.
Østjysk brandvæsen ønskede en del brandstandere fjernet og andre udskiftet. Det
har medført en del arbejde. Vi har lavet aftale med brandvæsenet om en betaling på
10.000 Kr. pr. brandstander, og det ser ud til at det dækker omkostningerne.
Vi er nået langt med ledningsregistreringen af vort ledningsnet, og håber at blive
færdig i løbet af året. Også her er der stillet krav om at registreringen skal kunne
tilgås online for dem der har brug for det efter 1.1.2023.
Vi har ikke helt undgået renovering og reparationer på vort ledningsnet. Der er i
årets løb udskiftet nogle stophaner. Vi holder meget øje med utætheder ved at følge
minimumsforbruget om natten. Det er et godt billede af, om der er utætheder i vort
ledningsnet, eller der er en utæthed hos nogle af forbrugerne. Det bør nævnes, at
der findes anordningen, som kan monteres hos forbrugerne, der lukker for
vandtilførslen, hvis der er en utæthed i vandinstallationen. De fleste
forsikringsselskaber nedsætter præmien for husforsikringen, hvis en sådan
anordning er monteret.
Vi har fået få nye forbrugere i løb et af året og havde 1. januar 2.183 forbrugere. Vi
har i år faktureret ca. 215.868 m3 vand og udpumpet ca. 222.771 m3. Det giver et
ledningstab på 3,1 %. I sammenhæng hermed så gør vandværkets nuværende
økonomi det muligt for bestyrelsen at foreslå en nedsættelse af vandprisen fra 6 til
4 Kr. pr. m3. og en nedsættelse af den faste afgift med 100 Kr. Det betyder en
besparelse på 375 Kr. for en husstand med et forbrug på 100 m3 på et år.

Vi har en meget fin vandkvalitet, der på ingen områder er tæt på grænseværdierne.
Resultatet af vandprøverne kan ses på vor hjemmeside.
Sluttelig vil bestyrelsen gerne takke vores ansatte og samarbejdspartnere for godt
samarbejde. En stor tak til Michael for et godt og loyalt samarbejde. Også tak til
vores trofaste entreprenør Leif Mogensen, som altid står klar, når vi har brug for
ham. En tak til Carsten Sørensen for hans hjælpsomhed med ledningsregistreringen,
og at han altid er klar til at hjælpe os, når vi brug for det. Endelig en tak til Freddy,
som selv om han er flyttet fra byen, varetager regnskabsjobbet. Der ingen i den
valgte bestyrelse, der kunne varetage opgaven, så derfor blev der lavet en aftale
med Freddy.

Vi prøver fortsat at holde jer orienteret om hvad der foregår på vandværket på
vores hjemmeside og ved indlæg i Mårslet Bladet.

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen, til forhåbentlig godkendelse.

