Beretning for Gjellerodde
vandværk

Den 25.02.2011

Tak for ordet
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 3 møder.
Den oppumpede mængde for 2010 var på 43 300 m3, som var 100 m3 mere end sidste år.
Vores spild af vand der er gået til rør brud samt skylning af filter var på 6 % som er under det max på 10 %
der udløser en statsafgift på 5 kr. pr. m3 plus moms.
Der er kommet 3 nye tilslutninger så det samlede antal forbruger er nu oppe på 700.
7 rør brud er det blevet til sidste år, det har giver uklart vand hos nogle forbrugere der har haft ringet eller
skrevet til os og spurgt hvornår det ville stoppe.
For 2010 er der blevet skiftet 135 målere hvoraf 15 stk. var frost sprængninger der alle var monteret inde i
huset. Vi har i alt 75 stk. af de 700 stk. der er monteret inde i huset.
Der er den 01.11.2010 blevet taget en vandanalyse uden bemærkninger.
Kommunen har sammen med foreningen til danske vandværker igen forsøgt at oprette et vand råd ,men
med
for lille interesse (vi var interessert.)
Vi har nu fået de 2 sidste gamle boringer slettet, og erstattet med en ny så vi i alt råder over 3 stk.
Lemvig Kommune har den 13 oktober 2010 været på tilsyn på værket, til vores analyser de 3 boringer eller
pumper og filter anlæg var der ikke noget at bemærke.
De bemærkninger der var nævnt var en tætter pakning til låget på vores rent vandstank og samt maling af
loft, gulv og vægge.
Desuden skal bygningerne have et nyt lag tagpap.
Dette skal være udført senest den 1. August 2011.
Rent vandstanken er blevet tømt og rengjort til en pris af ca. 15 000 kr.
Takster for 2011 ønskes uændret så den faste årlige afgift pr. måler er 375 kr. + moms.
samt vandafgiften pr. m3 1.35 kr. + moms.
Resultatet for 2010 blev på et underskud på 9.743,83 kr.
Af nye tiltag i 2011 ønskes selskabsformen for vandværket ændret fra I/S til a.m.b.a.
”ark kan læses op”
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og familien sørensen for at have passet på vores vandværk.

