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Hadsten Vandværks beretningen i 2020 for 2019
Velkommen:
Endnu engang velkommen til vores generalforsamling på dette sene tidspunkt af året.
Der er meget, der ikke er, som det plejer at være i disse Covid-19 tider, og vi får derfor en lidt presset tidsplan i dette efterår med mange møder. Vi vil gerne byde specielt velkommen til vores nye forbrugere fra Neder Hadsten.

Samarbejde / fusion med Neder Hadsten Vandværk:
Fusionen af de 2 værker blev gennemført pr. 1/1-2020.
Som følge af vores nye vedtægter fra sidste år udvider vi derfor formelt vores bestyrelse med 2 personer for en toårig periode.
Vi har haft revisorer fra begge værker til at opstille og gennemgå aktiver, passiver og
afskrivningsprincipper m.m... Denne gennemgang viser, at formuen pr. forbruger i
NHV er højere end i HV. Formueforskellen udlignes over en femårig periode som en
fast rabat til forbrugerne i NHV.
Dette gør vi for, at alle forbrugere i vores ny fælles værk stilles ens i forhold til formue. Det er det samme princip som vi har anvendt ved tidligere fusioner.

Neder-Hadsten vandværk havde lidt under 700 forbrugere, og med dem er vores
vandværk kommunens største med 3693 forbrugere, 3 vandværker, 5 kildepladser og
14 boringer. Det er ikke størrelse, som er målet her, men det, at vi med et fælles værk
kommer til at spare penge på driften, og giver os selv flere muligheder med hensyn til
sikkerhed osv.
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Statistik:
Antallet af forbrugere før fusionen er på afregningstidspunktet steget fra 2974 til
3009.
Der er i alt blevet pumpet 430684 m3 op fra vores fire kildepladser i Hadsten og Lyngå, og der er blevet solgt 378617 m3 til vores forbrugere i Selling, Vissing, Lerbjerg,
Svejstrup, Lyngå og Hadsten, mens der er blevet solgt 31866 m3 til forbrugerne i Galten, og 1550 m3 som byggevand og til brandhaner. Der er solgt 8342 m3 til varmeværkets nye solfangeranlæg. Der er blevet brugt 3227 m3 til at skylle filtre, og vi har
haft et spild på 11960 m3. Det er et spild på under 3,2 %, som er under målet om et
spild på max 5%.
Vi arbejder hele tiden på at finde fejl og utætheder og håber forsat, at vi ved at vedligeholde og udskifte vores ledninger løbende, kan holde spildet nede.
Vandforbruget pr. forbruger har ligget mellem 120 og 145,5 m3 fra 2005 til nu.
Gennemsnittet var i 2019 125,8 m3

Vandkvalitet:
Vandet bliver analyseret for at kontrollere, om det er rent og overholder statens og
EU’s krav. Det er Eurofinns, der tager vores prøver, og er akkrediteret til opgaven.
Resultaterne ligger som altid på vores hjemmeside www.hadstenvandvaerk.dk og er
også fremlagt her til aften. Vi har ikke - og har heller ikke- haft nogen overskridelser
af grænseværdierne på vores vandkvalitet ud til vores forbrugere i den forløbende
periode.
Vi må desværre konstatere, at vi har problemer med Chloridazon, NNdimethylsulfamid og Fluorid på vores kildeplads på Elverhøjen i boring 1,2,3 og 6.
Vi har i samarbejde med kommunen og vores rådgiver iværksat nogle tiltag for at afhjælpe dette. Det er specielt vores boring 1, som har problemer, og desværre ser det
ud til, at stofferne også er stigende i boring 2 og 3.
Vores boring 6 er en meget dyb boring, og vi har lavet forsøg med i håbet om at lave
en ny boring i samme kilde, men den indeholder lidt for meget fluorid. Selv om fluorid er et naturligt stof, som tilsættes drikkevand i andre lande og tandpasta, mener de
danske sundhedsmyndigheder ikke, det er godt. Vi kan heller ikke få lov til at rense
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vandet med andet end det, man kalder simpelvand behandling. Derfor har vi besluttet
ikke at gå videre ad den vej.
Vi skal som bestyrelsens selvfølgelig følge myndighedernes anbefaling, og der er ikke noget vi hellere vil end at sende 100% rent vand ud til forbrugerne. Men som det
ser ud nu, blander vi os ud af problemerne på Granvej værket. Vi arbejder stadig på at
finde en mere sikker løsning i samarbejde med vores rådgiver og kommunens grundvands folk.
Vi har testet mere end normalt og forsætter med det for at sikre, at grænserne ikke
overskrides og for at følge udviklingen.
Vores kilde pladser ved Granholt, og Ravngårdsvej har vi ikke problemer med og vi
håber det bliver ved sådan længe!

Kildepladser/Boringer/Ravngårdsvej:
Som nævnt sidste år er vi i gang med et projekt, som vil give en kildeplads mere til
vores værk på Ravngårdsvej. Prøveboringen gik godt og vores rådgiver mener, at der
er meget rigtig godt vand i store mængder på den ny kildeplads i Vitten. Vores tidsplan er blevet fremskyndet, fordi vi nu har udfordringer på Elverhøjen. Vi håber, at vi
kan presse på, så vi henter vandet til Ravngårdsvej senest til efteråret 2021.
Vi har valgt at udvikle mere på værket på Ravngårdsvej. Derfor bliver der i disse dage bygget om deroppe. Vi laver to adskilte behandlingslinjer og en ny type iltning,
som giver os bedre sikkerhed og lidt lavere energiforbrug pr m3.
Anlægget vil så være klar til at modtage råvandet fra den nye kildeplads, så snart vi
kan få det godkendt og rørlagt.

Vandsektorloven:
Vandsektorloven blev ændret i 2018 igen. Derfor har vi mulighed for at træde ud af
den økonomiske regulering samt slippe for skattepligten. Alt dette har vi informeret
om i den i februar husstandsomdelte blå folder. For endelig gennemførelse skal der
afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 10. - 9. Mere om det senere.
Med hensyn til SKAT er vores revisorer så sikre på, at vi får beløbet på 1.188.933
kr. tilbage, at det er lagt i regnskabet, som vi gennemgår om lidt..
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Vandprisen:
Vandprisen var i 2014 -2019 5 kr. + moms og afgifter, og i det budget vi fremlægger
om lidt, har vi valgt ikke at ændre m3 prisen. I stedet har vi sænket prisen ned på det
faste årlige bidrag fra 400 kr. til 350 kr.
Det er - og har hele tiden været vores mål at lave vandet så billigt som muligt - men
vi frygter, at flere og flere omkostninger vil blive pålagt forbrugerne ovenfra.

Vandrådet:
Vores værk er selvskrevet i vandrådet pga. af vores størrelse. Vandrådet har som sidste år holdt 7-8 møder. Rådet repræsenterer vandværket overfor kommunen og i diverse råd og forums.
Vandrådet har en hjemmeside, hvor I kan få flere oplysninger. Hjemmesidens adresse
er www.vandradet-i-favrskov.dk. Vi har lavet et link på vores hjemmeside.

Vandsamarbejde/Indsatsplan Hadsten/Vandforsyningsplanen:
Vandsamarbejdet er nu en realitet, og som I sikket kan huske eller har hørt, er det
samarbejdets opgave at lave aftaler med lodsejere over en periode på ca.10 år om
dyrknings- og gødskningsbegrænsninger, skovrejsning o.lign. for at beskytte vores
vand og boringer mv. Ideen er, at alle kunder i et alment vandværk kommer til at betale det samme til de indsatser, som skal laves i Favrskov kommune, og der er besluttet, at vi skal indbetale 1,60 kr. pr. m3 årligt fra 1. - 7. 2020.
Indsatsplan Hadsten er lavet, men kommunen mangler at lave planen færdig for resten af Favrskov Kommune. Niels er vores mand i vandsamarbejdet og han yder en
flot indsats der.
De politiske rammer for administration af vandforsyningen i kommunen kaldes
Vandforsyningsplanen og den er i høring lige nu. I den kan man blandt andet læse
om, hvilke tiltag de enkle værker skal i gang med for at sikre en god forsyningssikkerhed. Den kan ses på kommunens hjemmeside.
(https://favrskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/26#/)
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Fjernaflæsningsbare vandmålere:
Vores projekt med Kamstrups fjernaflæsningsbare målere er nu gennemført. Det giver os bedre muligheder for lækage søgning, vi slipper for aflæsningskort osv.

Aflæsningskort:
Vi har igen i år fået delt vores aflæsningskort ud af HSK (sportsklub), og igen i år har
vi sparet på portoen, og HSK har tjent lidt til klubkassen.
Det skal i den forbindelse nævnes, at det igen i år lykkedes Bjarne, Kurt og kontorpigerne at få alle aflæsninger ind, og at vi derfor har styr på forbruget.
HSK har også delt den husstandsomdelte folder ud om vandsektorloven, en stor opgave som de løste til ug.

Honorering af bestyrelsen:
Vi har besluttet at ændre i den måde bestyrelsen honoreres.
Tidligere var formanden den eneste som fik honorar, men på grund af flere opgaver,
flere møder, forberedelse osv. har vi valgt at opgaverne deles på flere personer som
derfor også skal honoreres. Vi har indført mødediæt for bestyrelsesmøder. Derfor er
vores honorar som følger: Formand 50.000 kr., næstformand 6.000 kr., controller
6.000 kr. og sekretær 3.000 kr..
Mødediæt andrager 1.200 kr. pr. møde.
I alt vil honoreringen give en udgift på ca. 140.000 kr. på et normalt år, med 9 medlemmer og et normalt antal møder.
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Afslutning:
Bjarne og Kurt har udover den daglige drift af værket arbejdet med udskiftning af
udtjente ledninger, diverse projekter og målerkontrol.
I 2020 har vi lavet en del allerede, og i efteråret forventer vi en del opgaver med at
ombygge Ravngårdsvej, aftaler om rørlægning til den nye boring, en del nye ledninger osv..
Det er stadigt vores mål at udvide samarbejdet med andre værker, og vi er stadig åben
for gode forslag, der kan være til gavn for alle parter.
Vi vil takke alle vores samarbejdspartnere for det forløbende år og takke for det gode
samarbejde.
En speciel tak til Lonnie, som er på værket hver mandag og torsdag.
Vi vil gerne takke værkets medarbejdere Bjarne, Kurt, Anette og Steffen for deres
indsats.
Jeg vil også gerne takke vores velfungerende bestyrelse for deres indsats i det forløbne år.
Med disse ord vil jeg afslutte beretningen og give ordet tilbage til dirigenten.

