Vandforsyningen

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen d. 05. Juni 2017.
Orientering om vandværkets forhold.
Der er stadig 273 vandaftagere fra Fynshoved Vandforsyning i året 2016.
I det forløbne år har Dalbys forsyning været stabil og af god kvalitet.
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I 2016 har vi modtaget 11.261 m fra Dalby, men vi har kun registreret et samlet forbrug på 9.051 m . Forskellen
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skyldes at der er brugt 1.453 m til skylning af vandtanken grundet dens inspektion tidligere på året. Dette giver et
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spild på 757 m , hvilket svare til 7,7 %, som er under myndighedernes strafgrænse på 10%. Spildet skyldes et brud på
Alpehau.
I følge selv samme myndighed har vi udført det krævede målerudskiftnings program i hele området, 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, og især spildet, som allerede har givet pote. De månedlige aflæsninger har påpeget
lækager hos nogle af forbrugerne. Disse er som en uforpligtende service blevet adviseret og spildet er stoppet.
Men systemet kan yderlig udbygges med et centralt aflæsnings udstyr. Dette vil give daglig aflæsninger, som kunne
bruges til kontrol, lad os sige om mandagen, når mange sommerhusejere er draget bort. Det sker jo at man glemmer
eller et toilet løber.
Myndighederne har dikteret, at alle el målere skal være digitale i 2020. Derfor har Kerteminde Forsyning kørt et pilot
forsøg, hvor el-, varme- og vandmåler aflæsninger indsamles af et centralt aflæsnings system. Dette er i udbud her til
efteråret. Vi er stillet i udsigt, da vi har elektroniske måler alle steder, at vi vil være nogle af de først tilsluttede.
Dette oplæg gør, at vi ikke skal investere i eget system til en pris af omkring 200.000,00 kr. der imod bliver der en
løbende afgift for at få adgang til data.
Men anbefalingen går stadig på at lukke for ventilerne i målerbrønden ved bortrejse.
Når vi nu taler om myndigheder, skal her nævnes, at 2019 skal alle forsynings ledninger være digitalt registreret. Vi
har modtaget tilbud på registreringen af 2 udbydere. Som en kvindelig statsminister sagde: I morgen har vi en god
løsning. Men vi går først i gang til efteråret, da god GPS registrering kræver uhindret adgang til satellitterne og da er
bladene af træerne.
Der er foretaget vandprøve d. 20. Feb. 2017 på Dalby Vandværk og d. 17. Jan. 2017 på vores ledningsnet.
Resultaterne er at kravene er over holdt. Kan beses heroppe og på hjemmesiden.
Det giver anledning til at gøre opmærksom på Nyhedsbrevet på vores hjemme side. 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.
Vandsam.
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Vandsams samlede forbrug i 2016 har været på 36.993 m mod 32.399 m i 2016, et større forbrug på 4.594 m . Det
skyldes et meget stort spild hos Klintegårdes Vandforsyning.
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Men Årsforbruget er stadig under de 37,000 m , vi har til rådig.
Kerteminde Forsyning og de private vandforsyninger i kommunen har afholdt møde i Vandrådet d. 20. april 2017.
Mødet drejer sig om en Vandforsyningsplan i Kerteminde kommune. Ligeledes om de individuelle vandværkers drift.
Eventuelt.
Der er et spørgsmål, der kunne være interessant : Nemlig, hvor kommer vandet fra???
Det var det. God sommer og pas på Vandet.

