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Formandsberetning for 2019
Vandværk:
Året 2019, der nu er gået, har på mange måder budt på udfordringer på at finde
et sted at få lov til at lave en boring efter den nye BNBO, BoringsNære
BeskyttelsesOmråder, som er det stykke omkring en boring, der ikke må
sprøjtes. Alt dette er en udløber af diverse pesticider, som er efterladt af diverse
fra fortiden m.m.
Vi er blevet orienteret fra Vordingborg kommune om, at de skal have lavet et
skovområde ved Anneksgården. Der skal plantes træer, og det vil ikke blive
sprøjtet, så det er et oplagt sted til boring.
Vi har ansøgt om to boringer, men det er en proces, der tager meget lang tid at
få gennemført.
Drift:
I den daglige drift har der været det sædvanlige med diverse tilsyn ved
Vandværket og vores boringer. Ledningsreparationer har der været meget få af i
2019. Der har kun været 2 brud, hvilket også ses på Vandværkets spild på 2,1 %,
mod 5,3 % sidste år.
Udpumpet vandmængde:
I år er der udpumpet 398.506 m3. Det er 13.774 m3 mindre end sidste år. Heraf
er de 251.968 m3 leveret til Malteriet. Det er 17.212 m3 mere end sidste år.
Den resterende del på 146.538 m3 er leveret til øvrige forbrugere.
Svind på ledningsnettet er historiske 2,1 % af den udpumpede mængde.
Der har været en del besparelse på strømmen. Solcellerne har givet 10.554
kw/h, så selvom vi har følt, at det har været en dårlig sommer, er der lavet
strøm til Vandværket.
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Vedligeholdsarbejde:
Der er udskiftet stensætning ved Vandværket. Den gamle var meget
frostsprængt og krævede en større reparation, som så blev til en udskiftning.
Vandanalyser:
Der har været 6 udtagninger af det udpumpede vand, samt prøver fra 2 af
boringerne. Nogle af prøverne var der for lidt ilt i, og det er også galt, når man
skal transportere vandet i rørene.
Der er sat noget mere sug på Beluftningen med filtre, og det er blevet
efterkontrolleret.
Efterfølgerne var alle vandprøverne for de afprøvede stoffer under den fastsatte
grænseværdi.
Bestyrelsen:
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, revisorer for godt samarbejde, og også
til Gunner for alt dét regnearbejde, han i gennem årene har lavet for
Vandværket, med konkurrencestyrelsen, som vi nu håber at træde ud af.
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