Åhuse Vandværk a.m.b.a.

Generalforsamlingen fredag 27-3-2020
Bestyrelsens beretning
Drift/Vedligehold/Fornyelser for året 2019 samt planer for året 2020.
Nye Målere & Haner:
Jubii - vi har nu fået monteret de nye målere samt udskiftet en del af de defekte haner.
De nye målere skulle gerne kunne sidde i de næste 9 år.
Mange har med de gamle målere oplevet, at de ikke var til at aflæse grundet dug/fugt i glasset.
Det problem skulle vi gerne være forbi med den model med væske i aflæsningsmodulet.

Fors/indberetning:
Fors udsendte et indberetningsskema til alle i december måned, dette resulterede i en del forvirring, da vi
var i gang med at skifte målere i området.
Vi blev kontaktet af Fors to måneder tidligere, med henblik på, om vi ville sende dem oplysningerne. Vi
aftalte der, at det gjorde vi for året 2019 grundet målerskiftet.
Hvor noget er glippet ved vi ikke, men vandværket har sendt alle oplysninger til Fors og er i løbende
dialog.

Åbent Hus:
Vi holdt i august måned 2019 åbent hus på værket, mange slog vejen forbi og fik en gennemgang af
værket mv.
Efterfølgende bød vi på lidt til ganen.
Bestyrelsen satser på at gentage succesen i august måned 2020 - hvis der er stemning for det?
Ordet er frit!

Frost:
Værket har heller ikke i det forløbende år skiftet målere pga. frost.
Men det skal endnu en gang understreges, at det er grundejers ansvar at holde opsyn med
brønden/forbruget samt eventuelle frostskader/brud eller lignende.

NB. Det kan være meget dyrt ikke at holde kontrol med husstandens forbrug!
Husk! Med de nye målere er det ejer selv, der fremadrettet står for aflæsningen!
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Forslag til fornyelse/Nye investeringer i året 2020:
Ny Grund til boringer:
Bestyrelsen lægger op til endnu en drøftelse omkring en ny boring i vores område.

Opråb:
Hjælp! Ofte støder vi på det problem, at vandværket ikke har den korrekte folkeregisteradresse på en ejer.
Vandværket/Revisoren får ikke automatisk oplysning om adresseskift.
Hvis ejeren ikke er tilmeldt betalingsservice, og værket udsender opkrævning eller andet materiale til en
forkert adresse, vil vi have problemer med returneret post.

Det er den enkelte ejers ansvar, at værket har de korrekte oplysninger.
Er man i tvivl om dette, kan man blot maile til vandværket, så vil vi kontrollere/rette
eventuelle fejl.
Ukrudtsgift!
Som nævnt de foregående år, kan det være fristende i den travle hverdag at ty til en let metode, når
indkørslen eller gangarealerne skal holdes fri for ukrudt! Og en gang gift ordner jo hurtigt problemet.
Vi vil dog fortsat slå et slag for at droppe denne metode.
Vores vand er pt. renere end det ”kildevand”, der kan købes. Det eneste, vi har i vandet i vort område, er
det naturlige kalk.
Skal vi i fremtiden bevare denne super gode kvalitet, kræver det at vi alle er opmærksomme på, at det vi
hælder ud på jorden i dag, med tiden vil havne i det vand, vi tapper fra hanen!

Hjemmeside:
Husk vores hjemmeside: www.aahuse-vand.dk
Alle kan fra nu af benytte denne med generelle oplysninger vedr. vandværket, bl.a. bestyrelse, takster,
generalforsamling, vandprøver etc.
Pt. kan siden ikke benyttes til debat, forslag mv., hvor der henvises til e-mail via:
debat@aahuse-vand.dk eller forslag@aahuse-vand.dk

Forslag til generalforsamling:
Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, sker kun ved personligt fremmøde.
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Driften for året:
Der har ikke været noget at bemærke til selve driften af værket, og vi holder,
som altid, en god og høj vandkvalitet.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde gennem året.
På bestyrelsens vegne
Jack Greve Møller

Bestyrelsen 2019-2020:
Jack Greve Møller
Inger Lassen
Tom Vaslev Kristiansen
Elisabeth Beckmann
Henrik Buch Iwersen

Åbakken 62
Åhusene 5
Åbakken 30
Åbakken 40
Åbakken 52

Suppleant:
Mike Rasmussen

Åhusene 49
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