Vandforsyningen

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen d. 20. Maj 2013.
Orientering om vandværkets forhold.
Der er nu 270 vandaftagere fra Fyns Hoved Forsyningsselskab i år 2012. Der er ikke tilkommet nye forbrugere.
Der har i det forløbne år ikke været konstateret uregelmæssigheder i vandforsyningen. Dalbys forsyning har været
stabil og af god kvalitet.
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Alt vandet er leveret fra Dalby Vandværk. Leverancen har i det forløbne år været på 11.592 m til forbrugerne mod
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12.529 m i 2011, hvilket er et mindre forbrug på 937 m .
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Som nævnt har vi modtaget 11.592 m fra Dalby, men vi har kun registreret et samlet forbrug på 9.676 m . Det er et
3
spild på 1.916 m . Der ledes stadig efter en metode til at detektere dette ”spild”.
Vi har haft 1 vand lækage ved Hulvej. Den blev fundet d. 12. Feb. En brandhane på Hulvej lækkede og beredskabet i
Kerteminde blev adviseret. Repareret d. 9. Maj. Alt sammen noget der forøger vores spild.
I Januar er vandforbruget lavt, hvilket blev udnyttet til at få vandtanken serviceret. Vandcenter Syd fra Odense har
inspiceret og udarbejdet en rapport, hvori tanken fik et par anbefalinger, som nu er udført, men ellers teknisk OK.
Derefter blev tanken skyllet et par gange og atter taget i drift.
De 4 sektions målere ved Alpehau, Hulvej, Sømærkevej og Jøvet vil blive udskiftet med nye elektroniske i denne
måned. Disse er i stand til at give alarm ved et for højt vandforbrug. Det forventer vi vil formindske vandetspildet.
Men anbefalingen går stadig på at lukke for ventilerne i målerbrønden ved bortrejse.
Der er foretaget vandprøve d. 08. Feb. 2013 på Dalby Vandværk og d. 22. Mar. 2013 på vores ledningsnet.
Resultaterne er meget tilfredsstillende og kravene overholdt. Kan beses heroppe og på hjemmesiden.
Vi har en fin aftale med Kerteminde Forsyningen angående aflæsning af vandmålere. Kerteminde fremsender
selvaflæsnings kortene og Fyns Hoved Forsyning hjælper med aflæsning af de forbruger, der ikke har foretaget
selvaflæsning. Dem var der 36 stk. af.
Det er pudsigt, at det hvert år næsten er de samme gengangere. Det vil dog formindskes i fremtiden, da vi fra næste
år starter en udskiftning til digitale målere, der aflæses af Vandforsyningen. Altså ingen selvaflæsnings kort.
Vandsam.
Der har endnu ikke været afholdt års møder. Næste års møde er d. 27. Juni 2013.
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Vandsams samlede forbrug i 2012 har været på 30.949 m mod 34.196 m i 2011, et mindre forbrug på 3.247 m .
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Årsforbruget er vel under de 37,000 m vi har til rådighed.
Kerteminde Forsyning og de private vandforsyninger i kommunen har afholdt møde i Vandrådet d. 18. Apr. 2012.
Arbejdet på en Beredskabs plan skrider frem.
Bogensø Vandværk.
Bogensø Vandværk er nu overgået til Kerteminde forsyning.
For et par år siden kontaktet de Vandsam angående en nødforsynings aftale, som vi tilstillede dem.
Det har nu resulteret i en aftale, der tillader Bogensø Vandværk at aftappe vand i nødstilfælde mod behørig afregning.

Det var det. God sommer og pas på Vandet

