Jyderup Østre Vandværks bestyrelses beretning for året 2016.
Vi har i 2016 haft en del såvel små som store ting at forholde os til i vores
lille vandverden. Beretningen for 2015 havde en lille del om et
bestyrelsesmedlem som afgik ved døden. I slutningen af 2016 var det så et
tidligere mange årigt medlem af bestyrelsen Christian Petersen, der afgik
ved døden. Æret være hans minde.
Herudover har 2016 budt på en del ændringer på vores vandværk.
Lovgivningen giver os hele tiden nye ting vi skal forholde os til, og som
giver ændringer på værket. Senest har vi fået et krav om, at vi skal lave et
overslag over hvad vi vil bruge vores formue til, såfremt vi ikke agter at
sætter priserne ned. Vi har i bestyrelse lagt os i selen for at opfylde det
krav. I vil i vores budgetforslag kunne se, at der er forslag om skifte de
sidste ca. 400 målere som ikke er elektroniske. Det arbejde går vi i gang i
løbet af året. Sideløbende skal Diehl, det er dem der levere målerne, skifte
dem der allerede er sat op. Det er problemer med målerens pakninger samt
batteriets levetid der er årsagen. Det arbejde er umiddelbart forstående.
Vi har i over to år haft Thomas Hansen som vandværkspasser, men da
Thomas fik arbejde i København blev vi enige om at finde en anden
løsning. Niels Olsen og Mogens Justesen afsøgte mulighederne og
indhentede tilbud på opgaven. Vi endte op i at lave en aftale med vores
lokale VVS firma Hans Jørgen Schmidt. Han overtog pasningen i starten
af november og er kommet godt i gang. Vi håber med denne aftale at der
kommer ro på også den del af dagligdagen. Såvel vores kasserer og
formanden som de andre i bestyrelsen, har jo ikke den faglige indsigt i det
daglige arbejde ned i detaljen.
Vi havde i 2016 ikke nogen brud. Til gengæld har vi brugt en del penge på
store reparationer og andet på værket og ved boringerne. Det fremgår også
af vores regnskab. Bl.a. har vi fået sat et lille hus på boringen ved
Bryggerparken og til efteråret kommer turen til boringen ude ved skoven
på Køllevej.

Det er godt, at vi på den måde kommer op fra at have boringen med
tilbehør under jord til at være over jord. Det gavner hygiejnen samt letter
adgangen til boringen.
Vi har i 2016 fået fire nye tilslutninger. Vi er nu 1159 forbrugere og 749
andelshavere i Jyderup Østre Vandværk. Vi er jo ikke ligefrem inde i et
byggeboom i vores forsyningsområde. Men nu lysner det, idet Holbæk
Kommune har besluttet at byggemodne i Jyderup Nord med i første
omgang 9 grunde. Hvis de bliver solgt, er man klar til at gå videre, idet
kommunen har erhvervet jord til rigtig mange grunde i Jyderup Nord, som
jo er vores forsyningsområde.
Vi har udpumpet og faktureret i alt 115.463 m3 til vores forbrugere. Det er
lidt mere end i 2015. Vi har desværre haft et større spild i 2016. Det var på
10,21 %. Det tilladelige er på 10.00%, så en ekstra afgift for 275m3.
Til slut en tak til vores samarbejdspartnere, som igen i 2016 har hjulpet os
med stort og småt, når vi har ringet efter hjælp, en stor tak skal lyde til
dem.
Det var bestyrelsens beretning for 2016.

