Vandforsyningen

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen d. 25. Maj 2015.
Orientering om vandværkets forhold.
Der er nu 271 vandaftagere fra Fyns Hoved Forsyningsselskab i år 2015. Der er
ikke tilkommet nye forbrugere.
I det forløbne år er der ikke konstateret uregelmæssigheder i Dalbys forsyning, der
har været stabil og af god kvalitet.
Alt vandet er leveret fra Dalby Vandværk. Leverancen har i det forløbne år været
3
3
på 12.266 m til forbrugerne mod 13.958 m i 2013, hvilket er et mindre forbrug på
3
1.692 m .

Det vil dog mindskes i fremtiden, da vi i dette år starter en udskiftning af de
resterende 180 målere til digitale målere, der fremover aflæses af
Vandforsyningen. Altså ingen selvaflæsnings kort. Derfor ingen hovedpine. Som
Seebach synger: ro på.
Vandsam.
Der har endnu ikke været afholdt et års møder. Næste års møde er d. 02. Juli
2014.
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Vandsams samlede forbrug i 2014 har været på 35.118 m mod 33.844 m i 2013,
3
et merforbrug på 1.274 m .
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Årsforbruget er vel under de 37,000 m , vi har til rådighed.
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Som nævnt har vi modtaget 12.266 m fra Dalby, men vi har kun registreret et
3
3
samlet forbrug på 10.302 m . Det er desværre et spil på 1.964 m . Men det er
betydeligt mindre end sidste år, som var på 3.320 m³.
I følge myndighedskrav har vi udskiftet vandmålerne på Alpehau og på Hulvej, da
målerne er 6 år gamle. Dette giver os en hel ny situation, da målerne er
elektroniske og kan aflæses af en forbipasserende måleaflæser. Dermed bliver der
rigtig god kontrol af forbruget. Det bliver spændende.
Desværre har det vist sig, at der er en forskel med Alpehaus samlede forbrug og
det registrerede forbrug på Alpehaus hovedmåler. Dette er forlagt leverandøren,
der ikke umiddelbart har et god forklaring. Der forskes stadig i forskellen.
Anbefalingen går stadig på at lukke for ventilerne i målerbrønden ved bortrejse.
Der er foretaget vandprøve d. 24. Feb. 2013 på Dalby Vandværk og d. 16. Mar.
2015 på vores ledningsnet. Resultaterne er at kravene overholdt og dermed meget
tilfredsstillende. Kan ses på hjemmesiden.
Det giver anledning til at gøre opmærksom på Nyhedsbrevet på vores
hjemmeside. Når der foretages service arbejde på ledningsnettet, adviseres der
via dette Nyhedsbrev. Dem der ikke har computer, kan oplyse deres mobil
nummer. Så bliver de inkluderet på en SMS liste. Der er nu 2 medlemmer på
listen.
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 forbrugere, der ikke har foretaget
selvaflæsning. Dem var der 24 stk. af for året 2014.

Kerteminde Forsyning og de private vandforsyninger i kommunen har afholdt
møde i Vandrådet d. 22. April 2015. Mødet drejer sig om en Vandforsyningsplan i
Kerteminde kommune.
Langø Strand og Langø Huse Vandværk
Langø Strand Vandværk er nu overgået til Kerteminde forsyning. Det har der været
arbejdet på nogle år. Da man ikke kunne finde en fornuftig pasnings ordning af
værket, har man valgt denne løsning. Det bliver interessant at se, hvordan det
indvirker på vandprisen.
Langø Huse er et mindre vandværk eller rettere forsyning på kun 38 forbruger. De
planlægger også at overgå til Kerteminde Forsyning, da eventuelle udgifter vejer
tungere med så få forbrugere.
Det var det.
God sommer og pas på Vandet.

