Formandens beretning 2018

Vandværket har igen i 2018 haft et normalt år uden de store problemer med vandkvalitet, kun få mindre
ledningsbrud dog et stort brud forårsaget af en anden udefra kommende entreprenør i krydset mellem
Musvågevej og fuglebakken.
Det udløste en meget stor telefon storm. Det blev løst inden for kort tid.
Der skal her lyde en stor tak til vores underentreprenør og personale for en flot indsats.
Udpumpningen og vandsalget er steget og vi har samtidig formået at mindske vores vandspild.
Året 2018 i tal:
Ind pumpet rå vand 321.708 m3
Udpumpet rent vand 319.679 m3
Vi har solgt 36.737 m3 vand til vancenter syd pga. letbanen.
Hvoraf vi har købt 4.743 m3 fra Næsby Vandværk.
Spild i alt: 13.065 m3 mod 15.489 m3 sidste år, i alt 2.424 m3 mindre.
Vores Spild er dermed sænket til 4,5% mod 5,4 sidste år. Rigtigt flot.
Strømforbrug: 128.910 kW mod 118.084 kW i alt 10.826 kW mere
Som hovedsagelig skyldes noget mere ind og udpumpet vand.
Vores elforbrug ligger konstant på værket på 0,40 KW/pr. m3
Vandprøver:
Der er taget de vandprøver der er lovpligtige samt ekstra prøver. De ekstra er for at der min. Bliver taget prøve
af vandet en gang om måneden. De har alle været ok uden bemærkninger.
Vi har her i januar 2019 afleveret nyt skema til Kommunen for prøvetagning som dækker alle de lovpligtige,
vedr. bekendtgørelse om vandkvalitet, dog bliver det nye stof
(Chlorothalnil-amidsulfonsyre) som lige er fundet, indført i bekendtgørelsen som vandværket bliver
forpligtiget til at kontrollere.
Alle vores vandprøver til d.d. har været fine og holder sig langt under grænseværdierne.
Jeg skal igen henstille til at vi alle gør en indsats for at beskytte vores grundvand.
Have arbejde kan udføres uden sprøjtegift, så vores efterkommer også kan nyde godt af vores gode vand. I
samarbejde med kommunen er der udarbejdet en plan for hvilke aktiviteter har der været i Tarup området, og
derfra annalyseres vandet. Derfor er det meget uheldigt hvis der importeres stoffer/kemikalier som her i
landet ikke er registreret.
Jeg kan i den forbindelse nævne her at Regeringen for nyligt har lavet en bred aftale omkring BNBO
i daglig tale (Boringsnære beskyttelse områder)
Det betyder en beskyttelseszone på 25 meter som er indført for at beskytte boringen mod forurening.
Reglen gælder alle drikkevandsboringer som ligger i områder med erhvervsmæssig dyrkning af jorden.
Typisk landbrug og derfor må der hverken dyrkes, gødes eller bruges pesticider inden for zonen.
BNBO kan i særlige tilfælde udvides helt op til 300 meter. Alt efter jordforhold mm.
Hvis der for eksempel er en ”tragteffekt ” rundt om en indvindingsboring.
Men reglen gælder desværre ikke i byområde og derfor denne opfordring til alle andelshaver.
Ingen sprøjtemiddel i haven. Vi vil gerne levere rent vand til kommende bruger af vandværket. Havearbejde er
sundt og godt for den daglige motion.

Vi har fortsat vores udskiftning af vandmålere til elektroniske målere. Der er udskiftet 540 stk. i 2018
I området Fuglebakken, Ternevej, Ørnevej, Solsortevænget, Skovduevænget, Falkevænget, Høgevænget,
Lærkevangen, Rypebakken, Spurvevænget, Tornskadevænget, Uglevangen, Hyldestenten, og Ved Kæret
Vi har ud over det skiftet 43 stikledningsventiler og 4 Hovedventiler.

Udskiftningen af resten af målere udføres til efteråret 2019 hvorefter alle målere er elektroniske.
I efteråret 2018 undersøgte vi sammen med Næsby og Allesø vandværk omkring muligheden for opsætning af
antenner på tre skorsten på henholdsvis Havrevænget 2, Egestubben 2B, Sandgravvej 3
Så alle aflæsninger kommer ind automatisk.
Projektet vedr. de nye Antenner sammen med Næsby vandværk og Allesø Vandværk er i fuld gang og
forventes helt færdig og køreklar 1. juni 2019. Er der er unormalt forbrug kommer der en alarm, både på
vandmåleren og på vandværket, finder vi det unormalt vil forbrugeren blive kontaktet. Se vejledningen der
blev udleveret sammen med opsætningen af den nye måler. Skal man renovere og måleren tages af, så
kontakt vanværket så vi ved hvorfor måleren er tømt for vand. Vi har kopieret ekstra vejledninger.
Vedr. vedligeholdelse af vandværket besluttede vi sidste år at udskifte alle de rustfrie rør i selve
vandværksbygningen, Alt forløb planmæssigt.
Men midt under udførsel af udskiftningen rettede vandcenter syd henvendelse til os og bad om hjælp med
vand til deres forbruger i området Rismarksvej/rugårdsvej. Pga. letbanens opgravninger mm.
Det bevirket at vi ikke helt kunne holde vores tryk og derfor åbnet vi op til Næsby.
Deraf købet af vand fra Næsby som tidligere omtalt.
Vi har også fået lavet målerbrønd på vores nødforsyning mellem os og Næsby så vi kan afregne korrekt
mængde.
Men Igen et eksempel på vores gode samarbejde med Vandcenter Syd og Næsby Vandværk.
KVO samarbejde:
Her fik vi den nye vandforsyningsplan fra Odense kommune som gælder fra 2018 og frem til 2030, for os der
er med i KVO (kontaktudvalget for Vandværker i Odense kommune og omegn)
En ny reviderede beredskabsplan er også på vej forventes færdig i løbet af året.
EU's Persondataforordning trådte i kraft d. 25 maj 2018. Vi har udarbejdet de sikkerhedsregler som omfatter
personfølsomme oplysninger. Vi skal fremover over for myndigheder og forbruger kunne dokumenterer at de
oplysninger vi har, ikke kan misbruges af uvedkommende og oplysningerne opbevares forsvarlig.
SVF-samarbejde:
Vi har gennem længere tid arbejdet i SVF på en kampagne som handlede om vandets dag som var d. 22 marts i
år.
Kampagnen kom til at hede Vandvittigapril som har løbet fra d. 22 marts og hele april mdr.
Det har været en kæmpe succes hvor vi blandt andet henvendte os til især forældre og skolebørn.
Vi har blandt andet haft vores reklame stander ud og stå i børnehaver og skoler i vores forsyningsområde.
Kampagnen går ud på at få folk til at drikke vores vand fra hanen og ikke købe vand på flasker.
Vi skal tænke på vores miljø og mindske brugen af plastik.
Gå ind på www.vandvittig .dk hvor i kan læse en hel masse om kampagnen.
Så er der sket det at vores driftsleder gennem 27 år Jørgen Storm har valgt at gå på pension.
Her fra bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak til Jørgen og held og lykke fremover med dit otium.

Kommende Projekter:
Vi arbejder i øjeblikket på en 10 års investeringsplan på udskiftning af SRO anlægget og ledningsnettet.
Vi har ledninger som er tæt på 60 år og begynder at have udtjent sin værnpligt.
Forventet opstart 2020.

