Vester Skerninge Vandværk
Beretning for året 2020
1. juni 2021

Indledning:
Bestyrelsen:
Hændelser:
Brud - Antenner
Projekter:

Fusion - B-plan -

Forbrugere:

Opkrævningssystem – Vand/El forbrug

Fremtiden:

Oplysning - Vester Skerninge Vandværk - Takstbladet tilbagestrømssikring.

Afslutning:

Jeg vil bede jer alle om at rejse jer, for at holde 1 minuts stilhed for vores alt for
tidligt afdøde formand Mogens Find………………..æret være hans minde!!

Indledning
På bestyrelsen vegne vil jeg gerne sige tak, for jeres interesse for den her
årlige generalforsamling, i Andelsselskabet Vester Skerninge Vandværk.
Jeg skal kort redegøre for hvad der et sket i det nu afsluttede år omkring
kontakter til forbrugere, reparationer, vedligeholdelse,
fremtidsinvesteringer og naturligvis det daglige bestyrelsesarbejde.

Så vil jeg nok en gang, nævne at vores formand, Mogens Find,
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måtte bukke under for kræften, efter en meget kort tids, sygdom.
Mogens har været i bestyrelsen siden 1982 og han har i de fleste af årene
være formand for VSV.
Man kan sige meget om Mogens, - ud over at han var en karismatisk
ildsjæl, med sine meningers mod, også at han var en hjælpsom person i
sine omgivelser.
Jeg personligt, kan kun sige, at efter jeg trådte ind i bestyrelsen for 3 år
siden, har jeg kun haft positive oplevelser med Mogens i vores
vandværksarbejde.

Bestyrelsen
Vi har i bestyrelsen bestræbt os på, at overholde alle de restriktioner der
har været i forbindelse med pandemien.
Der har været afholdt fysiske bestyrelsesmøder, når det har kunnet lade
sig gøre, ellers har vi afholdt møder virtuelt, i det omfang vi havde behov
for det.
Den udvidelse der har været med fusionen af Hundstrup Vandværk,
er nu helt tilendebragt. Der har været nogle småting, efterfølgende, bla.
nogle få tinglysninger, som nu er faldet endeligt på plads uden nogen
store omkostninger, økonomisk.
VSV er nu fritaget fra den økonomisk ramme pr. 1/1-2022, mere om dette
under regnskab.
Der er i løbet af året blevet opgraderet en Beredskabsplan som bestyrelsen
kan bruge i en given situation.
Der er i planen taget højde for næsten alle tænkelige scenarier omkring
vandværksdrift – og bestyrelsen kan bruge planen som værktøj og
retningsgiver sammen med kommunens beredskab.
Bestyrelsen ser naturligvis frem til at forvalte vores selskab på bedste vis,
også fremadrettet.
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Hændelser
Brud:
Der har i 2020 ikke været brud på vores forsyningsnet. MC

Projekter
Analyser:
Vores analyser har gennem året være meget tilfredsstillende, uden de
store anmærkninger.
Vi er blevet pålagt at analysere for flere parametre, som er målrettet på
flere typer pesticider rester.
Vi står inde for, vi HAR og LEVERER godt vand til vores forbrugere.
Alle vores analyser, gennem årene, kan man finde på vores hjemmeside
under INFORMATION og der ”Vandkvalitet” eller på www.geus.dk og
videre på www.geus.dk/jupiter/vandkvalitet-dk.

Antenner:
Der er opsat i alt 14 antenner i vores forsyningsområde, som strækker sig
fra Fåborg Midtfyns kommune i nord og helt ned til Ballen i syd.
Disse antenner modtager signaler fra vores vandmålere én gang i døgnet,
lige over midnat. Signalerne bliver sendt til en ekstern server, som vi så
logger ind på ved vores udbyder.
Her kan vi bla. se om en forbrugers vandmåler løber hele døgnet.
Det kan oftest skyldes at det er toilet der løber, eller værre endnu, hvis der
er et brud et sted i huset.
Det få vi en alarm på, hvorefter vi så kontakter forbrugeren, for at høre
om de ved, at deres måler løber døgnet igennem.
Eskebjergvej
Filippavej 41
Krarupvej 53
Langegyde 46
Lindekildevej 72
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Mads Hansens Vej 11
Midtervej 20
Mynderup Hestehave 22
Strandvej 61
Stågerupvej 17
Sømarksvej 31
Vester Nørremarksvej
Åkildevej 24A
Kohavevej 49

Vi har i løbet af foråret og forsommeren være rundt og indstillet en del
målere om til en anden sendefrekvens, så signalet er kortere og lidt mere
præcist, inden for kun 2 sek.

Hjemmesiden:
Her vil vi gerne informere vores forbrugere mest muligt.
Vi forsøger at skrive på siden, hvis der er et reparationsarbejde på den
forsyningsledning, hvor du får vand fra.
Det er dog ikke altid muligt at informere, lige med det samme, men vi vil
bestræbe os på at der bliver lagt informationer ud på hjemmesiden så
hurtigt som muligt.
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Forbruger
Opkrævningssystem:
Der er nu mulighed for at der kan fremsendes regning via E-mail i stedet
for PBS.
Se hjemmesiden under ”Selvbetjening”
Vand/El forbrug:
Der er i 2020 udpumpet 293.806m³ til 1096 forbrugere.
Udpumpet mængde til industri 143.920 m3
Udpumpet mængde til landbrug 28.249 m3
Udpumpet mængde til erhverv i øvrigt 10.137 m3
Udpumpet mængde til beboelser 84.422 m3
Udpumpet mængde til andet 4.725 m3
Vandspild for 2020 er på små 5%
Til alt dette har vi brugt i EL 140.000 Kw

Fremtiden:
Der er de seneste år talt en del om blødgøring af drikkevandet i
vandværkskredse og enkelte forbrugere.
Nogle ganske få vandværker har investeret i sådanne anlæg, inden for de
sidste par år.
Vi i bestyrelsen, afventer med interesse, resultaterne af disse investeringer
og ikke mindst de fordele og ulemper driften af sådanne anlæg i praksis
giver.
Bestyrelsen er derfor allerede begyndt at se ind i at undersøge hvordan de
eksisterende blødgøringsanlæg ser ud i investering og ikke mindst i
driftsomkostninger.
Der er desuden nedsat i ”Fremtidsudvalg” som bla. også ser på
blødgøringsanlæg til store vandværker.
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Udvalget prøver også at se ind i krystalkuglen, for at bestyrelsen kan være
på forkant med alle de andre udfordringer, der kan/vil komme, ved at
drive et privat vandværk.
VSV har en mulig udfordring med vores kappasitet, da vores
nabovandværker også har en del udfordringer, som VSV kan risikere at
blive en del af, ud i fremtiden.

Tilbageløbssikring
VSV vil gerne være sikker, at du som forbruger har sikret, at det
drikkevand som vi sender ud til dig, som én af vores forbruger, forbliver i
samme kvalitet som vi sender ud fra vandværket.
En sikring således, at der ikke kommer utilsigtet forurening af
drikkevandet til dig selv, i egen installation, eller meget værre endnu,
forurening af vores forsyningsnet og andre forbrugere.
Det kan gøres ved at men monterer en ”Tilbageløbssikring” på sit anlæg
ved den ventil som kan være en mulig forureningskilde, bagud i
ledningsnettet.
Det kan eksempelvis være en højtryksrenser, drypvanding i drivhuset,
badebassin, ol.

Takstbladet:
Den opmærksomme læser af takstbladet, vil se, at taksterne er uændret i
2021.
Takstbladet for 2021 er godkendt af Svendborg kommune og kan i øvrigt
reguleres 2 gange om året.
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Oplysning:
VSV har valgt at oplyse forbrugerne omkring ”vandkvalitet” via vores
Hjemmeside.

Afslutning
Jeg vil nok en gang, sige tak til bestyrelsen for jeres ihærdige og
retfærdige måde at samarbejde på, i vandværkets ånd og den gode måde
som I ”sparrer” på.

H Skov
Næstformand
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