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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ALKEN VANDVÆRK
Beretning for året 2015
I løbet af 2015 har vi fået 2 nye medlemmer, så vi var på 130 ved årets
afslutning. Ikke udsigt til nye i 2016. I de seneste år er der kommet flere nye
forbrugere som sammenlagt har givet et godt tilskud til omsætningen.
Der har ikke været de store udfordringer ved driften af vandværket, ud over
indkøring af nye leverandører på diverse områder. Thomas fører tæt kontrol
med driften, og vi har været forskånet for ledningsbrud og forstyrrelser af
forsyningen i år. Vi har renoveret en grundvandspumpe, men da vi har to
boringer, har ingen mærket dette.
Vi fortsætter fjernaflæsning af vandmålerne. Bilen, der kører rundt, har et par
magnetskilte på, så folk kan se, det er vandværket. Der er aflæsning ca. hvert
kvartal for at holde øje med unormalt forbrug og eventuelle ledningsbrud.
Vi har stadig vores container til møder, materialer og arkiv. Der er mange
restriktioner på at færdes inde i selve vandværket for at forebygge forurening
(hygiejnekursus, sko-overtræk, osv.), så vi har brug for noget ekstra ved
siden af.
Vi har besluttet at købe det stykke jord, der ligger indenfor 25 meters radius
af vores boringer af Buhl på Højlund. Det er et område, hvor der ikke må
sprøjtes for at sikre grundvandet. Vi har haft en aftale med Buhl om dette,
men da han en gang i fremtiden naturligt vil afhænde ejendommen, kan vi
undgå at skulle forhandle med nye ejere. Købsprisen er 40.000 kr.
Derfor er der opstået en ny mulighed for at bygge et mindre skur/kontor ved
siden af vandværket på det tilkøbte jord i stedet for den lejede container, der i
længden er en belastning af driftsomkostningerne. Det arbejder vi på at få
tilladelse til, og at få udarbejdet et forslag, der ikke er for dyrt.
Vi har brugt en del tid på møder vedrørende den fremtidige
vandforsyningsstruktur i Skanderborg Kommune. Der er mange faktorer, der
skal tages i betragtning, og de
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gælder for både private (som Alken Vandværk) og de offentlige. – Det drejer
sig om: investeringer i sikring af grundvandet; sammenlægning eller
samarbejde vandværkerne i mellem, herunder nødforsyningsplaner; aftaler
med lodsejere i de boringsnære områder; blandt andet.
Regnskabsfunktionen kører stabilt og med støtte fra vores kasserer, Jens
Krag, der sørger for betalinger og måleraflæsninger. Vi laver løbende

justeringer af formater og konteringspraksis, så vi får det, vi har brug for til
medlemmerne.
Sidste år blev en eventuel nødforsyning ml. Boes og Alken nævnt. Dette er
ikke blevet til noget, da Boes Vandværk ikke er gået videre med vores oplæg.
I den sammenhæng skal det nævnes, at Boes Vandværk indtil videre kun har
en tidshorisont på ca. 8 år for deres vandværk. Dermed løber Alken
Vandværk en stor risiko for at skulle overtage forsyningen og med udsigt til
uforudsigelige investeringer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

