Snejbjerg Vandværk a.m.b.a
Årsberetning for 2015:
Vandforbrug:
I 2015 er der udpumpet 284.758 m3 og solgt 264.625 m3. Det er ca. 13.000 m3 mindre end året før og solgt ca. 9.000 m3 mindre. Det giver et spild på 7,07%. Det svarer til 20.133 m3. Sidste år var det
8%.
Vores pris er den samme - nemlig kr. 3,50 pr. m3.
Men hvis det går sådan , at vi ikke får noget af Vejdirektoratet - ca. 1 mio. kr., vil jeg gerne, at
Generalforsamlingen vil give os grønt lys for en stigning i vandprisen, alt efter hvad det hele ender
med. Dog max. 1,00 kr. pr. m3 fra 2017.
Jeg vil senere i min beretning komme nærmere ind på problemerne med Vejdirektoratet.
Nye forbrugere:
I 2015 har vi fået 21 nye forbrugere, 3 er nedlagt. Derudover har 91 forbrugere fået en "hilsen" på
kr. 100,00 for manglende aflæsning.
Vandmålere:
Vi fik jo kasseret 200 målere ved sidste gennemgang. Disse målere er blevet udskiftet i løbet af
2015 uden de store problemer. John havde lagt det på vores hjemmeside, så man var forberedt.
Det er en stor hjælp.
Vandkvalitet:
Selskabet Force har taget 12 prøver. 4 hos forbrugerne. 5 på vandværket og 3 fra boringer. Og alle
ser gode ud.
Takstblad:
I år har vi søgt Herning kommune om at bibeholde de samme takster som sidste år. Dette er blevet
godkendt. Vore takster ser meget fornuftige ud i forhold til andre vandværker.
Vandværket:
Vi har fået nyt EDB-anlæg til styring af vore pumper m.v.
Uheld har der også været. 2 pumper i boringer var brændt sammen. Pris ca. 70.000 kr.
Af andre uheld kan nævnes, at M.J. Eriksen Entreprenør har gravet vore ledninger over - bl.a. til
Tanderupkjær. De mente ikke, at det var deres fejl. Men efter et par møder, er vi nu næsten blevet
enige - med stor hjælp fra Jesper B. Hansen, der stadig arbejder med sagen.
Vi har bestilt Herning Vand til at besøge 7 steder vedr. tilbagestrømsventiler. Jeg ved ikke, om alle
har fået det lavet, men jeg har da kendskab til 3 af de 7 besøgte. Herning Vand vil følge op på det.
Vandsektorloven:
Ja, det var en god melding vi pludselig fik. Nu var det kun de vandværker med en udpumpning på
800.000 m3 eller derover, der var omfattet af loven. Så nu troede vi, at alt var som før. Men nej, vi
skal stadigvæk sende regnskab m.m. ind. Men alt i alt bliver det lidt nemmere, men ikke nemt. Jeg
tror, at Jan Heesgaard vil komme lidt ind på det senere.

Skat:
Skattevæsenet er efter os. Men vi har bestilt Jan Heesgaard til at tage sig af denne sag, da vi må
sande, at det magter vi ikke.
Vejdirektoratet:
Vi har gennem Geopartner, landinspektør Sti Herman Stisen sendt en forespørgsel, om hvad de vil
betale. Han mener ikke, vi skal sende en regning nu, men afvente et svar. Vi snakker om et beløb
på ca. 1 mio. kr.

Til slut vil jeg gerne rette en 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 29.03.2016.

Leif Nielsen
formand

NB: Husk under eventuelt:

14 + 18 + 20 udstykninger
Snejbjerg Skole har lavet kvalitetssikring.

