Andelsselskabet
Torkilstrup-Lillebrænde
Vandværk
Formandens beretning for 2013
•

Overskud
Der er i år heldigvis overskud i regnskabet.
Og det er der fordi vi i året ikke har haft brug for særlig meget vedligeholdelse. En post, som det er
umuligt at lave budget for.

•

Vandspild
Desværre har vi igen fået konstateret vandspild. Og med tilbagevirkende kraft.
Vi har bare først forstået det i år i februar.
Denne gang kommer det som en stor overraskelse for os – idet vandforbruget om natten ikke har
været så stort, at vi har fattet mistanke.
Så umiddelbart er vi på bar bund.
Men vi vil derfor i den kommende tid lukke for vandet i afgrænsede områder i perioden kl 22-23.
Vi vil derfor henstille til at man ikke i denne periode starter opvaske-, vaskemaskine eller andet
vandkrævende i april måned.
Vi kan ikke på forhånd sige HVOR vi lukker for vandet en given aften – for vi skal kunne reagere på
resultatet af en given lukning.
Sådanne lukninger giver risiko for rødt vand i hanerne.
Det er absolut nødvendigt at finde årsagen til forskellen mellem den udpumpede vandmængde og
den fakturerede vandmængde. Bl.a fordi vandværket bliver sat til at betale statsafgift af spildet.
Statsafgiften er lidt mere end 5 kr pr m3 – dvs mere end vandværket tager for vandet.
I regnskabet for 2012 er dette beløb på 71.000 kr.

•

Fjernaflæste målere
I 2012 startede bestyrelsen processen med at gå over til fjernaflæste målere.
Dvs ejendomme med standard-målere på disse veje:
Dukkerupvej, Lillebrændevej, Fjendstrupvej, Sullerup Skovvej, Sullerupvej, Teglbrændervej, Tårup
Skovvej
fik installeret fjernaflæste målere.
I år (april/maj/juni) vil ejendomme med standard-målere blive udskiftet på disse veje :
Alslevvej, Barup Søvej, Gunslevmagle Skovvej, Lyngbyvej, Skovhuse, Sortsøvej, Stubbekøbingvej
Og samme måneder 2014 vil de sidste veje samt de store målere blive skiftet.
Vandværket ejer ikke bimålere, som bruges i andre sammenhænge end betaling af vand.
Men hvis ejere af sådanne ønsker at købe en fjernaflæst måler, så skal det nødvendigvis ske via
vandværket – for hver måler er programmeret til at blive aflæst af vandværkets aflæsningsudstyr.

•

Udskiftning i bestyrelsen – det er svært at finde nye.
Så det var heldigt at vandværkspasseren i år også blev andelshaver.
Men jeg har ikke fundet nogen 1. suppleant – ligesom jeg ikke fik det sidste år.

•

Problemer med vandet.
Vandværket får analyseret vandet efter forskrift fra Guldborgsund kommune.
Der udtages prøver af rentvandet (lige før det sendes ud til forbrugerne) på selve vandværket i marts
og november.
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Hos forskellige forbrugere: 1 i marts; 2 i juli; 1 i nobember – altså 4 om året.
De 2 boringer analyseres i ulige år således at hver boring analyseres hver 4. år.
Der udføres analyse for pesticider hvert andet år.
I marts 2012 var der for højt indhold af nitrit – men analyse-firmaet udtalte, at der ikke var grund til
bekymring.
Men i november var nitritindholdet steget – og der var også overskridelse på ammonium.
Vi forsøgte at ændre på skylning af filtre og fik taget en ekstra prøve i januar. Hvor der ikke var sket
nogen forbedring.
Derfor er firmaet Dahlgaard nu i gang med nøjere at analysere årsagen til denne tilstand.
Der findes ammonium i grundvandet. Dette skal i processen med iltning, forfilter og efterfilter
omdannes til først nitrit og derefter nitrat.
Og denne omsætning er altså ikke mere så effektiv, som den burde være.
Vandet er ikke sundhedsskadeligt med disse overskridelser – men det skal selvfølgelig bringes i
orden igen.
I løbet af påsken vil vi skylle efterfiltrene kraftigere end normalt – og så håbe at de begynder at virke
bedre igen.
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