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Bestyrelsens beretning for 2019

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2019 år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, samt deltaget i det årlige møde med
vandrådet for Haderslev Kommune.
Vedligehold
2019 har være et år med relativt store udskrivninger på vedligeholdelseskontoen.
Ved det årlige serviceeftersyn på værket, udført af Vand Schmidt Kolding, konstateredes der behov for
udbedringer for DKK 15000,- udført efteråret 2019.
Dertil har vi i 2019 fået skiftet den gamle eternitledning på Kelstrupvej fra Nørretoft frem til Kelstrup
Strandvænge.
I mange år har vi påtænkt at etablere en ringforbindelse til Hejsager Strand Vandværk og 2019 blev året
hvor det blev realiseret, således at vi nu kan supplere hinanden med vand.
Det kan være i akutte krisesituationer, men også ved vedligeholdelse og netop som ringforbindelsen var
etableret fik vi den afprøvet da HSV skulle have renoveret deres rentvandstank og derfor havde behov for
at lukke helt ned. Vi forsynede derfor HSV i en længere periode og det fungerede helt efter hensigten.
Nyligt har vi konstateret at vi også snart vil få behov for forsyning fra naboen HSV, idet vi skal have
renoveret iltningstårnet indvendigt.
Tilsynsmyndigheden ser generelt gerne at vandværker har en alternativ forbindelse af hensyn til
forsyningssikkerheden, hvad vi nu lever op til.

Krisesituation _ november 2019
19.11.2019 var vi udsat for en kritisk situation hvor vandledningen på Kelstrup Nørreskov blev
overstrømmet af beskidt vand fra en brudt kloakledning. Der blev reageret hurtigt på situationen som
hurtigt kom under kontrol, dog med ulemper for de berørte 35 sommerhusejere i en periode på et par
dage.
Vi havde en fin kommunikation med kommunen under hele forløbet og mødte også kun forståelse fra de
berørte sommerhusejere i området.
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Udpumpet/solgt vandmængde
Vi har i 2019 udpumpet 17339 CBM mod 17553 CBM i 2018 og solgt 16380 CBM og dertil skyllevand 600
CBM mod 17329 CBM i 2018.
Det resulterer i et spild på 659 CBM i 2019 = 2,2 %
Den grønne afgift afregnes ved et spild > 10 %

Økonomi
Økonomien ser overordnet ganske fornuftig ud og vil senere blive gennemgået mere indgående af
administrator, Michael Munk-Fredslund.
Kommunen som tilsynsmyndighed, har godkendt takstbladet 2020 på baggrund af de fremlagte regnskabs/budgettal.

Vandkvalitet
Vandkvaliteten måles løbende af analysefirmaet AgroLab iht. de af miljøstyrelsen fastlagte retningslinjer og
har ikke givet anledning til bemærkninger – vi har godt og rigeligt vand.
Prøveresultater kan ses på hjemmesiden.

Fremtidige projekter/investeringer
Bestyrelsen påtænker at skifte forbrugsmålerne til fjernaflæste målere og har indhentet tilbud herpå fra 2
forskellige leverandører. Det betyder at den enkelte forbruger ikke længere behøver at indberette årligt,
samt at tallene for solgt mængde samt spild forventes at blive mere præcise.
Dette er ikke gratis og det kan blive nødvendigt at hæve for at kunne finansiere projektet, samt den
fremadrettede drift af systemet.

Hjemmeside
Jeg skal herfra benytte lejligheden til at minde om vandværkets hjemmeside med oplysninger om
Prøveresultater, indkaldelser med mere. Samt muligheden for at tilmelde sig vores mail-service med
nyherder omkring eksempelvis driftsforstyrrelser o.lign.
www.kelstrupstrandvandvaerk.dk
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Afslutning
Jeg vil gerne takke de fremmødte til generalforsamlingen, personale og den øvrige bestyrelse for året der er
gået.
Som altid med en påmindelse om at være opmærksomme på egne og naboens vandtilslutninger. Ved
uregelmæssigheder og spørgsmål iøvrigt, kontakt da meget gerne bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Søren Lind

