Snejbjerg Vandværk a.m.b.a
Årsberetning for 2016:
Vandforbrug:
Vi har i 2016 udpumpet 285.958 m3 mod 284.758 m3 i 2015. 1.200 m3 mere, og solgt 271.705 m3 .
7.000 m3 mere end året før. Tabet i år var på ca. 5% mod sidste års tab på godt 7%.
Vores pris på kr. 4,50 blev godkendt af Byrådet.
Vi var pisket til det, da vores kasse blev tømt i december måned, så en kassekredit på kr. 250.000
var nødvendig.
Nye forbrugere:
I 2016 blev det til 24 nye forbrugere og en 1 på landet.
En af de store udgifter er Tothøjvej 26. Herning Byråd pålagde os at tage den. Det var oprindelig
Haunstrup Vandværk, der skulle forsyne Tothøjvej 26. Men det blev os, da vi senere kunne få
omkring 4 nye med. Men med en udgift på over kr. 200.000 kan det jo slet ikke stå mål med
tariffen.
Vi har lavet udstykning på Ørskovbakken - etape 3 + 8 grunde til etape 4, hvor forskellige
håndværkere gik sammen om 8 udstillingshuse.
Vi forventer flere udstykninger i 2017. Jesper B. Hansen, Carsten B. Hansen VVS deltager i
byggemøderne.
Vandmålere:
Vi har i 2016 udtaget 60 målere til kontrol. Alle gik igennem. Vi skal nu helt til Ringe på Fyn for at
få dem afprøvet. Førhen var det til Horsens.
Vores årsaflæsning gik godt. Vi manglede 60 stk. til sidst, som bestyrelsen tog sig af. 142
forbrugere har fået en på mindelse til kr. 100 = kr. 14.200 i indtægt.
Vandkvalitet:
Selskabet Force har taget 12 prøver. 4 hos forbrugerne. 5 stk. på Vandværket. 3 stk. på vore
boringer. Alle er fundet i fineste orden. John har sat det på nettet, som vi skal.
Vandværket:
Vi har fået undersøgt vores rentvandsbeholder for eventuelle utætheder. 700 m 3 blev tømt og vi
fik vand fra Herning Vand i ca. 14 dage, så vi fik jo også prøvet vores trykforøger af, efter at den
havde stillet i nogle år. Kun nogle småfejl, som blev rettet. Derefter OK.
Vi har fået vores filtertanke undersøgt af et firma, som sagde god for dem - lidt rust, men ikke
alarmerende. Vor elsystem er blevet fotograferet - ingen fejl.
Vandsektorloven:
Kræver nu, at vi skal indberette regnskab samt benchmarking.
Jan Heesgaard, Blicher Revision, har vi brugt meget, både med hensyn til SKAT, vi håber på hans
hjælp til Benchmarking. Vi har haft flere møder om dette. Jan Heesgaard vil komme nærmere ind
på dette.

Vejdirektoratet:
Vores sag har været til høring hos landvæsenskommisionen i Højbjerg.
Derudover har vi haft flere møder med landinspektør Sti Herman Stisen, Geopartner Herning. Vi
har i fællesskab samlet mange ting mod Vejdirektoratet.
Sti Herman Stisen har kørt sagen for os overfor landvæsenskommisionen.
Tingene faldt godt ud til vores fordel. Vi fik stort set det hele, som vi kunne få det vedrørende
ledningen til Tanderupkjær og råvandsledningen fra skoven. Alt i alt så det godt ud.
Sagen kunne så ankes, hvis man ikke var tilfreds. Det skulle ske indenfor 14 dage, og det er den
blevet. Vejdirektoratet ønsker den op i TAKSATIONSSEKRETARIATET.
Vi har igen fået Sti Herman Stisen til at føre vores sag. Det skal være den 9. - eller 12. juni 2017.
Så må vi se, hvad der sker denne gang.

Til sidst vil jeg gerne sige TAK til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. Tak til Henry
Rasmussen, Carsten B. Hansen, Jesper B. Hansen, Svend Erik Madsen, Jens Lavrsen og Jan
Heesgaard.
Snejbjerg, den 29. marts 2017

Leif Nielsen
formand

