Jyderup Østre Vandværks bestyrelses beretning for året 2015.
Vi har tidligere indledt vores beretning lidt forskelligt. Det gør vi også i år. Vi har i
2015 haft et for Jyderup Østre vandværk meget usædvanligt år. Vi mistede midt på
året et af vores bestyrelsesmedlemmer, Torben Mortensen der afgik ved døden i en
meget tidlig alder. Det har vi ikke prøvet i rigtig mange år. Æret være hans minde.
Herudover har 2015 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.
I vandåret 2015 har nye hygiejne regler således betydet at vi har måtte lukke
adgangen til vores mødelokale fra vandværket og opsætte en udendørs trappe.
Vi har også fået renoveret vores rent vands tank og hegnet omkring den. Det var en
større opgave og kostede også en del penge. Vi har desuden gennem flere år haft
planer om et nyt styresystem på vandværket, da det gamle var lap på lap og noget
uoverskueligt. Vi var i den forbindelse ude og se på styresystemer på andre værker og
indgik en aftale med et firma med navnet Blue Control. Det var en stor omgang som
betød at vi en længere periode fik vand fra Stationsbyens Vandværk. Det var også en
stor udskrivning, men vi mener nu også at vi er fremtidssikret. Samtidig med det nye
styresystem fik vi også mulighed for at oprette et internet system hvor vi forsøger at
lægge de tilbagevendende opgaver ind, så vi får alarmer når de skal laves / tjekkes.
Vi arbejder pt. på at lægge vores beredskabsplan ind. Vi arbejder også med at
undersøge om vi kan få et system, så vi kan advare om brud og ledningsarbejde via
sms. I det hele taget forsøger vi at være på forkant med udviklingen.
Vi havde i 2015 kun fire brud på ledningsnettet. Det er ikke mange og det er vi glade
for. Dels koster brud penge og dels giver det gener for forbrugerne.
Arbejdet med at skifte vores målere ud til de nye elektroniske målere skulle vi have
fortsat i 2015, men da vi afventer en ny og bedre model, vil det ske i år og næste år,
sådan at vi snart kun har elektroniske målere, som kan fjernaflæses.
Vi har i 2015 fået to nye tilslutninger. Vi er nu 1155 forbrugere og 745 andelshavere i
Jyderup Østre Vandværk. Vi er jo ikke ligefrem inde i et byggeboom i vores
forsyningsområde. Det vil vi nok heller ikke være fremover, da der pt. ikke er
byggemodnet jord i vores område.

Vi har udpumpet og faktureret i alt 114.564 m3 til vores forbrugere. Det er 1.343 m3
mindre end i 2014. Vi havde i 2015 et spild på 8,14 %. Det er stort set det samme
som i 2014.
Vi lavede en midlertidig aftale om aflæsningsgebyr med Holbæk Kommune.
Resultatet af retssagen fra Bornholm gik desværre vandværkerne imod. Nu er
Holbæk Forsyning så fusioneret med to andre forsyninger, så må vi se om det ændre
noget i prisen.
Jeg har tidligere nævnt lovgivningen og det som den betyder for os.
Vandsektorlovens Prisloft er vi ikke underlagt, da vi ikke pumper over 200.000m3
ud, men vi er underlagt de krav i Vandsektorloven. Det betyder bl.a. at vi ikke må
have så stor en likvid formue, da det er intensionen, at renoverings og anlægsopgaver
skal lånefinansieres. Det har den betydning at vi nu i bestyrelsen vil lave en plan for
opgaver som trænger sig på. Det er nødvendigt for at overholde loven og det skál vi
jo. Kasseren vil i det fremlagte budget løfte sløret for de tanker vi gør os.
Til slut en tak til vores samarbejdspartnere, som igen i 2015 har hjulpet os med stort
og småt, når vi har ringet efter hjælp. Vi betaler jo for det, men alligevel en stor tak.
Det var bestyrelsens beretning for 2015.

