Snejbjerg Vandværk a.m.b.a.
Årsberetning for 2014:
Vandforbrug:
Vi har pumpet 297.762 m3 op og solgt 273.438 m3. Det giver et tab på 8,17%. Jeg er ikke så nervøs
for dette. Det kan godt skyldes noget med nogle datoer. Men det betyder, at vi har solgt ca. 5.000
m3 mindre vand end sidste år.
Vores pris er den samme som de sidste år - nemlig 3,50 kr. pr. m3.
Nye forbrugere:
Vi har fået 15 nye forbrugere, så vi i dag er på 1.880 forbrugere. Derudover har vi lavet en ny
udstykning på Gødstrupvej til 8 huse.
Vandmålere:
Vi har haft ca. 140 målere til kontrol. Efter kontrollen har det vist sig, at en portion må sidde
yderligere 6 år. 2 portioner må sidde i 3 år; men den ældste portion, der har siddet i 18 år,
dumpede. Det betyder at ca. 200 målere skal udskiftes, hvilket skal ske i løbet af 2015. Det er et
stykke arbejde, som VVS Carsten B. Hansen ApS har påtaget sig. Arbejdet udføres af Carsten B.
Hansen, selvom han er gået på pension.
Det er lovbestemt, at disse målere skal udskiftes. Vi agter ikke at sende bud angående målerskifte
hos den enkelte forbruger. Der bliver lagt en seddel i postkassen, hvis man ikke har truffet nogen
hjemme.
Det bliver endvidere lagt på selskabets hjemmeside, at der er ca. 200 målere, der skal udskiftes i
løbet af 2015. Det er John Bech, der passer vores hjemmeside.
Vandkvaliteten:
Selskabet Force har undersøgt vores vand. Taget prøver hos 4 forbrugere og 6 prøver på
vandværket.
Vandet var OK.
Takstblad:
Henning Rasmussen har haft kontakt til Herning Kommune og fået godkendt vore takster. Det skal
bemærkes, at vi i takstbladet har fået tilføjet, at det fremover koster forbrugeren 100,00 kr. ved
for sen årsaflæsning.
Vandværket:
Vi har fået lavet nyt cementhegn mod øst, da det gamle hegn var ved at vælte. Lagt nyt grus på
pladsen. Taget på vandværket er blevet repareret.
Vandsektorloven:
Loven eksisterer stadigvæk. Men der er måske lys forude. Forhandlingerne er på nuværende
tidspunkt brudt sammen, så nye forhandlinger kommer nok først efter valget. Og ikke nok med
det: Vort "kontingent" eller bidrag til Konkurrencestyrelsen vil blive forhøjet til 40.000,00 kr. - har
jeg hørt.

SKAT:
Så har SKAT bedt os om at betale en skat, som de mener vi skylder for 2010/11/12 på knap
200.000,00 kr. Vi står uforstående overfor dette. Beløbet er dog betalt under protest.
Vor revisor - Jan Heesgaard, Blicher Revision har sendt en protestskrivelse til SKAT.
Jeg er meget taknemmelig for Jans indsats i den forbindelse.
Vejdirektoratet:
Dette væsen er meget sejt at danse med. Problemet er, at Vejdirektoratet mener, at vi skal betale
for flytning af vores vandledning uden beregning.
Vi har kontaktet landinspektør Sti Herman Stisen, Landinspektør GeoPartner Landinspektører A/S,
Herning afdeling.
GeoPartner har nok den opfattelse, at den skal vi ikke lige hoppe på. Vi afventer sagen. Sti Stisen
har sendt en skrivelse til Vejdirektoratet.
Til slut vil jeg gerne rette en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.
Tak til Henry Rasmussen, Carsten B. Hansen, Svend Erik Madsen Jens Laursen og Jan Heesgaard.

