Formandsberetning for 2020

Vi er stadig underkastet diverse restriktioner i forhold corona, men det er dejligt at vi kan
afholde generalforsamlingen inden for fristen i vedtægterne i modsætning til sidste år.

Bestyrelsessammensætning
Siden generalforsamlingen har vi ændret på opgavefordelingen i bestyrelsen. Jeg har overtaget
formandsposten efter Kim. Kim har fået rollen som assisterende driftsansvarlig med henblik på
efter generalforsamlingen i dag at overtage rollen som driftsansvarlig. Hans Erik Jørgensen
meddelte i efteråret at han ønskede at udtræde af bestyrelsen ved denne generalforsamling og
samtidig stoppe som driftsansvarlig. For at få en glidende en overgang lavede vi de nævnte
ændringer i efteråret. Kim har de seneste måneder varetaget størsteparten af driftsansvaret og
det er også lykkedes at få Kim på de kurser, der kræves for at varetage ansvaret. Nogle kurser
blev aflyst andre lavet til virtuelle kurser grundet coronarestriktioner Esben overtog funktionen
som sekretær. Sædvanen tro har Anette som suppleant deltaget i bestyrelsesmøderne. Anette
og Esben har været tovholdere på en modernisering af vores hjemmeside, som snart bliver
lanceret. Bente har som den solide støtte i bestyrelsen fortsat med at styre økonomien.
Vi har en velfungerende bestyrelse, som jeg håber kan fortsætte. Vi har dog brug for en
suppleant, hvis Anette indvælges i bestyrelsen. Herom senere i forbindelse med valg af
medlemmer til bestyrelsen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Hans Erik Jørgensen for den store indsats han
gennem 45 år har gjort for Vandværket. Hans Erik har haft forskellige funktioner i perioden bl.a.
formand og driftsansvarlig. Hans Erik har vist et stort engagement i varetagelsen i sine
funktioner f.eks. har han selv når han har været på ferie passet akuttelefonen og kontaktet
håndværkere, hvis der var et eller andet der skulle ordnes akut. I forbindelse med hans Eriks
beslutning om at stoppe i vandværket har jeg oplevet en stor ansvarlighed på trods af Hans Eriks
helbredsmæssige udfordringer. Han har været bekymret for om Kim nu kan varetage
driftsansvaret men i og med at Hans Erik selv har foreslået Kim til funktionen er jeg helt tryk ved
den fremtidige drift af vandværket. Vi har tidligere i dag holdt en indbudt afskedsreception for
Hans Erik, så jeg vil ikke sige mere om Hans Erik nu.
Besvigelsessagen og økonomien
Der har for nyligt været mediedækning af den bedragerisag vandværket har været udsat for.
Kim redegjorde i sin beretning sidste år for beløbene. Sagen kan deles i to set fra Stavtrup
Vandværks side: en bedragerisag som anklagemyndigheden har rejst og en erstatningssag som
Stavtrup Vandværk har rejst.
Bedragerisagen vedr. også bedrageri, som Dion Brockdorff er anklaget for at have gjort overfor
nogle andre virksomheder. I forhold til vandværket er han sigtet for bedrageri for 870.000 kr. Vi

har bedt om aktindsigt i anklageskriftet men har ikke fået det endnu så mit kendskab til
indholdet i anklageskriftet stammer fra medieomtalen.
Vandværket har ved såkaldt udeblivelsesdom fået dom for at Dion skylder vandværket 350.000
kr. plus sagsomkostninger på ca. 36.000 kr. Penge vi ikke forventer at få fra Dion. Når vi ikke har
tabt flere penge skyldes det, at Dion har tilbagebetalt de 520.000 kr. til vandværket. De 520.000
kr., der er blevet tilbagebetalt er efter anklagemyndighedens opfattelse hævet på strafbar måde
blevet hævet ulovligt, hvorfor beløbet indgår i bedragerisigtelsen.
Som det blev nævnt i beretningen sidste år er vandværket så økonomisk velfunderet, at et evt.
tab på 350.000 kr. ikke umiddelbart kommer til at berøre andelshaverne (forbrugerne). Vi har
rejst krav overfor vores forsikringsselskab om at få dækket tabet. Sagen er ikke afsluttet, men
indtil videre har forsikringsselskabet afvist at dække tabet. Vi har dog ikke lukket sagen endnu.
Som nævnt er vandværket økonomisk velfunderet. Der er ikke planer om at ændre prisen på
vandet. Bestyrelsen har fokus på vedligeholdelse og renovering af ledningsnettet og
vandværket. Det skal der bruges en del penge til de kommende år. Det forventer vi, kan
finansieres af foreningens formue. Renovering medfører typisk gravearbejde som i perioder kan
være generende for nogle beboere – det håber vi at I vil bære over med.
Vi leverer mere og mere vand hvert år og det kan blive nødvendigt at lave en ny vandboring,
hvilket vi har penge til.
Vores vandpris ligger et stykke Aarhus Vands priser: 6,25 kr./m3 mod 10,41 kr./m3 plus at vores
faste afgift er 10% lavere end Aarhus Vands.
Vandforsyningen
Vi har leveret 196.000 m3 svarende til 98 m3/forbruger. Dvs. vi er på grænsen af vores
udledningstilladelse, der er på 188.000 m3. Der kommer flere husstande til inden for det næste
år, så det kan være nødvendigt at søge om at få den maksimale vandindvinding forøget. Der er
kommet en ny vandlov, som medfører at vilkårene for at drive et vandværk er lidt anderledes,
hvis vi kommer 200.000 m3. Bestyrelsen undersøger hvilken strategi der er bedst at følge de
kommende år i forhold til at få vandindvendingstilladelsen hævet.
Der er i 2020 foretaget en fornyelse af dele af ledningsnettet på Stavtrupvej. Det har kostet ca.
500.000 kr. Der er sket udskiftning af pumper på vandværket lige som det er blevet malet. Vi har
afsluttet arbejdet sammen med Aarhus brand med at nedlægge en række brandstandere.
Bestyrelsen vedligeholder sin viden ved deltagelse forskellige kurser arrangeret af Danske
Vandværker. Det er gode kurser som kan sætte processer i gang. F. ex. har Kim efter at have
været på hygiejnekursus annonceret at vi skal opdateret vores hygiejneregler og at det vil
komme til at koste noget.
Boringer og vandkvalitet
Vandværket er et fuldautomatisk og ubemandet værk, som løbende kontrolleres af vores
driftschef og miljøtilsynet ligesom værket overvåges via edb.

Vi har 3 boringer, hvor vi henter vand af rigtig god kvalitet op fra 72 til 125 meters dybde.
Vandkvaliteten kontrolleres én gang i kvartalet, hvor vandet bliver analyseret på et
laboratorium. Der udtages prøver på såvel værket som hos udvalgte forbrugere.
Analyserne, som er lovbestemt, omfatter kemiske og bakteriologiske stoffer, et antal forskellige
pesticider, MTBE samt vandets hårdhedsgrad. Som miljø- og fødevareministeren havde varslet
er disse blevet mere omfattende, og de bliver måske endnu mere omfattende fremover.
Annalyseresultaterne vil kunne læses på den nye hjemmeside.
Det var formandsberetningen for 2020, er der nogle spørgsmål?

