Beretning 2016 Mølby Vandværk
Indledning
Beretningen for 2016 vil være lidt kortere end de senere år, da der ikke er sket det store. Blandt emnerne er årets investeringer, vandspild,
aflæsning og opkrævning, ny lovgivning og fremadrettet installation af nye målere og overvejelser omkring taksterne.
Statistik
Vi har i 2016 fået 1 ny installation i Oksenvad, og i den forbindelse er ledningsnettet forøget med ca. 400 meter til i alt ca. 33 km. Så vi har nu 216
forbrugssteder, fordelt på 194 andelshavere. Forbruget af vand har været på 32.520 m3, hvilket er en nedgang i forhold til 2015 på ca. 5%.
Nedgangen skyldes primært et mindre forbrug hos de største forbrugere inden for landbruget, der dog stadig aftager ca. halvdelen af vandet. Helt
usædvanligt har vi i 2016 haft et vandspild på over 10%, hvilket betyder, som det også fremgår af regnskabet, at vi skal betale statsafgift af den del
af vandspildet, der overstiger 10%, i alt 4.300 kr. Forklaringen er efter vores bedste overbevisning, at der gennem flere måneder har været en
utæthed ved en ventil på Mølbyvej, som vi først har opdaget, da vandet begyndte at komme op af jorden. Vores vandspild er set over en længere
årrække på ca. 3%. På landsplan udgør vandspildet ifølge Danske Vandværker mellem 7 og 8%. I vores forsyningsområde er der mellem 45 og 50
potentielle nye andelshavere, som kommunen forventer tilsluttet inden 2025, men det er nu nok et spørgsmål, om det holder stik.
Aflæsning og opkrævning
Vi er nu i gang med 3. år, hvor Vandværkernes EDB Service i Holsted står for indsamling af måleroplysninger og opkrævning af forbrugsafgifter. Med
undtagelse af små skønhedsfejl er vi i bestyrelsen godt tilfredse med deres håndtering af opgaven, og da vi ikke har modtaget klager, går vi også ud
fra, at forbrugerne også er tilfredse. Til gengæld er vi i bestyrelsen ikke særligt imponerede over forbrugerne, hverken med hensyn til den årlige
indberetning af målerstanden eller med hensyn til betaling af de to rater. Ved indberetning af målerstanden i december manglede der ved fristens
udløb indberetning fra 40 ud af de 216 forbrugere og ved betaling af de to rater har der hver gang, efter udsendelse af rykker og lukkevarsel
manglet indbetaling fra ca. 20 forbrugere. Selv om det i 2016 udløste netto gebyrindtægter på ca. 9.000 kr. er det da irriterende, at vi i bestyrelsen
skal bruge flere dage, nogle af dem endda mellem jul og nytår, på at indhente måleroplysninger og rykke for betalinger. Nu ved jeg jo godt, at det
ikke er jer, der er her i aften, det er galt med, men der er absolut plads til forbedring. Det er endda således, at indberetning kan foretages på flere
forskellige måder og at betalingen kan tilmeldes betalingsservice og på den måde kan der spares både fakgtureringsgebyr og rykkergebyr.
Regnskab
Uden at foregribe gennemgangen af regnskabet kan jeg oplyse, at årets resultat er et overskud på ca. 40.000 kr., hvilket er en negativ afvigelse på
ca. 30.000 kr. i forhold til budgettet, og at afvigelsen primært kan henføres til vedligeholdelse af ledningsnettet, dels den almindelige
vedligeholdelse og dels den før omtalte udvidelse af ledningsnettet i Oksenvad.
Der kommer nu et afsnit, hvor jeg måske er lidt på glat is, men jeg skal gøre mit bedste for at forklare generalforsamlingen, hvad det drejer sig om.
Den opmærksomme læser af de udsendte regnskabstal har måske bemærket, at egenkapitalen nu hedder overdækning, at overdækningen primo er
ca. 4,5 mio. større end egenkapitalen i regnskabet for 2015 og at de udsendte regnskabstal ikke er forsynet med bestyrelsens og revisorernes
underskrift. Disse forhold skyldes, at der er kommet ny lovgivning på området, der overordnet betyder, at virksomheder i vandsektoren ikke må
give overskud, men skal drives efter ”hvile i sig selv” princippet. Hvis det ikke kan sansynliggøres, at den opsparede kapital skal bruges inden for kort
tid skal priserne sættes ned. Det lyder jo fornuftig nok, men hvis et vandværk over en periode ønsker at spare penge op til f.eks. et nyt vandværk,
kan det ikke lade sig gøre. De må så på lånemarkedet. Og det lyder jo ikke særlig smart. Det officielle driftsregnskab, som gennemgås senere, giver
derfor et resultat på 0 og det ”rigtige” overskud på ca. 40.000 indgår som en del af omsætningen som overdækning eller evt. underdækning. Denne
overdækning / underdækning overføres til overdækningskontoen under passiverne. Men mere om det senere.
En anden del af den nye lovgivning vedrører fastsættelsen af taksterne. I denne beregning indgår aktivernes størrelse som en vigtig faktor. For år
tilbage brugte mange vandværker den praksis, at alle investeringer blev afskrevet med det samme og ikke over investeringens forventede levetid,
der for bygningers og vandledningers vedkommende skønnes til mellem 50 og 75 år. Den praksis er også brugt her indtil for ikke så lang tid siden.
For vores vedkommende betyder det, at aktiverne udgør et meget lille beløb, og hvis vi ikke foretog os noget, ville vores mulighed for at opkræve
tilslutningsafgift hos nye andelshavere være meget lille. Vi har derfor fået foretaget en vurdering af vores bygninger, ledningsnet og inventar og
indarbejdet den vurdering i regnskabet som en ekstraordinær opskrivning af vores aktiver.
Vi ved endnu ikke, hvordan Haderslev kommune som tilsynsmyndighed vil administrere loven, og vi har ikke i taksterne for 2017 og 2018 lavet
beregningerne ud fra de nye, efter min mening, svært tilgængelige regler, men nu har vi i hvert fald gjort det forberedende arbejde.
Jeg ved ikke om I blev klogere af det her, men ellers må i spørge og så må vi se, hvor meget jeg kan svare på.

Honorarer til bestyrelse og løn til driftsleder
Vi er nu igennem det første år med honorarer og løn, der beskattes efter gældende regler, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at
honorarer og løn, som det vil fremgå af budgettet, er uændrede i forhold til 2016.
Bestyrelsesmedlemmer

2.000 kr.

Kasserer

5.000 kr.

Formand

10.000 kr.

Driftsleder

20.000 kr.

Vi vil løbende vurdere omfanget af det udførte arbejde på de forskellige poster og indstille aflønningen til generalforsamlingen til godkendelse.
Vandværkets drift
Som led i den løbende forebyggende vedligeholdelse, hvis primære formål er at undgå driftsstop, er der i 2016 investeret over 100.000 kr. i nye
pumper til udpumpning af rent vand og i en opdatering af programmelet i styringen af vandværket. Der er udskiftet 2 pumper, hvis effektivitet
havde nået en nedre grænse, samt udvidet med en tredje pumpe, en natpumpe, der størrelsesmæssigt passer til udpumpningen om natten på 1-2
m3 i timen. Programopdateringen er primært en almindelig opdatering med forbedringer og nye tiltag som vi kender fra opdateringer af vore
mobiltelefoner. Nyt er f.eks., at driftslederen kan følge de vigtigste forhold på vandværket fra sin smartphone.
Ud over ledningsbruddet på Mølbyvej, som jeg omtalte tidligere i forbindelse med vandspildet og et strømudfald på 8 min. Den 22. april, har der
ikke været problemer med levering af vand til jer forbrugere. Der har ikke været frostsprængninger, hvilket til dels skyldes de milde vintre, men vi er
også i bestyrelsen opmærksomme på huse og ejendomme der står tomme hen over vinteren.
Der har i 2016 været kommunalt teknisk tilsyn af vandværket ved Bente Fisker. Der var følgende overskrifter.
Vandværket fremstår særdeles pænt og velholdt.
Ingen bemærkninger til vandanalyser
Nødstrømsgenerator afprøves hver 14. Dag.
Forbrugerinformation udgives hvert år
Kvalitetsstyringssystem anvendes.
Beredskabsplan er revideret i 2016

Administration
På det administrative område er der ikke sket ret meget i 2016. Jeg synes, at samarbejdet med Vandværkernes EDB Service stort set fungerer
tilfredsstillende. Der er selvfølgelig småting, der kan være bedre, men det tager vi løbende.
Problemet med lejere, der flytter ”hen over natten” og efterfølgende opkrævning hos ejeren, som vi havde oppe at vende sidste år, har vi valgt,
efter at have lyttet til bemærkningerne på generalforsamlingen, at administrere på den måde, at eksisterende lejemål, der fungerer
tilfredsstillende, fortsat kan få faktureret til lejer, mens nye lejemål og gamle lejemål med problemer, vil blive faktureret til ejer.
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Gert Madsen som næstformand, Svend Aage Jensen som
kasserer og Uwe Jensen som sekretær. Vi har som anført i vores forretningsorden afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og bestyrelsen eller dele af
den har herudover deltaget i forskellige kurser, møder og udstillinger, arrangeret af vandværksforeningen og vandrådet for Haderslev Kommune
m.fl.

Vandkvalitet
Som en gentagelse fra de senere år kan jeg oplyse, at vores vand, som det fremgår af den udsendte info, er i orden og lever op til de kvalitetskrav,
der er gældende i dag.
Fremtid
I 2018 har vi planlagt en større investering i nye vandmålere hos jer forbrugere og i løbet af i år går vi i gang med at se på, hvad der findes på
markedet. Selv om vi mister gebyrindtægter på grund af manglende aflæsning, ligger det fast, at vi vælger en eller anden form for automatisk
aflæsning, enten en fuldautomatisk aflæsning, der henter forbrugsoplysninger ind hele tiden, med deraf følgende mulighed for at opdage
frostskader eller andet vandspild hos forbrugerne, samt nøjagtig fakturering af det aktuelle forbrug, eller en halvautomatisk løsning, hvor der køres
rundt i bil med en tablet på skødet og opsamler forbrugsoplysninger. En lidt mere bøvlet løsning, men sandsynligvis også en noget billigere løsning.
Da vi til forskel fra enkelte af vore nabovandværker p.t. ikke har problemer med at besætte poster i bestyrelsen og som driftsleder på vandværket,
har vi ingen aktuelle planer om at indgå samarbejde med andre eller at slå os sammen med andre. Svend Aage har lovet at sige til i god tid, hvis han
ikke vil mere, og i den her snævre kreds kan jeg godt røbe, at han har en afløser i kikkerten.
Uden at foregribe bestyrelsens konstituering, der sker umiddelbart efter generalforsamlingen, kan jeg oplyse, at Svend Aage har meddelt, at han
ikke ønsker at påtage sig opgaven som kasserer længere. Bestyrelsen har peget på mig som hans afløser og det er også i orden med mig, for
opgaven er blevet mindre efter vores aftale med Vandværkernes EDB Service, men hvis der er nogen i forsamlingen her, der finder det uheldigt, at 1
person varetager begge poster, så kom frem med det. I henhold til vores vedtægter er der ingen problemer i det.
Afslutning
Det var så, hvad jeg havde valgt at tage med i bestyrelsens beretning for i år, og så vil jeg til slut sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt
samarbejde og til Svend Aage for hans indsats med at passe på vores allesammens vandværk som driftsleder.

