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Beretning for året 2017
Driften af vandværket går fortsat godt. Driftsansvarlige, Thomas Bertelsen har
sammen med Jens Ladefoged som sædvanligt håndteret udfordringer eksemplarisk.
Der er opsat nye flowmålere på udpumpningen, og i den sammenhæng blev en del af
rørføringen på selve vandværket ligeledes udskiftet, da de var tilkalkede.
Kompressoren er desuden skiftet i begyndelsen af 2018, da den ikke kunne længere.
Analyseresultaterne i 2017 har været meget fine, og vi har ikke haft problemer med
overholdelse af myndighedskrav. Vi har derfor valgt at gå ned på normal frekvens for
udtagelse af prøver til analyse.
Der var et enkelt brud på ledningsnettet, som skete ved Dakbjerg på ledningen
mellem hovedledningen og måleruret hos Dakbjerg. Bruddet var meget vanskelig at
detektere, og det gav en del panderynker og sved på panden for Jens Ladefoged og
Thomas Berthelsen – men efter en del besvær lykkeres det at afhjælpe problemet.
Den tilkaldte VVS’er fandt desuden ud af, at der kan være temmelig meget vand i
hovedledningen på stykket op til vandværket - også efter at der er lukket for vandet
(så han måtte have tørt tøj på…).
Vores nye bestyrelsesmedlem Anne Mette Lykke er i 2017 blevet introduceret til
praktiske rutiner for aflæsning af målere – så nu har vi 2 eksperter i aflæsning og er
dermed også i fremtiden sikre på korrekte aflæsninger.
Som i 2016 har der også i 2017 været en del aktiviteter vedr. indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune. Rammeplan for
grundvandsbeskyttelse blev endeligt vedtaget i Skanderborg Kommune i 2017.
Bestyrelsens konklusion er fortsat, at et tættere samarbejde i
hovedforsyningsområdet er nødvendigt. Dels for at sikre en økonomisk fornuftig
grundvandsbeskyttelse og dels for at sikre en fornuftig plan for nødforsyning. Hvis
dette samarbejde ikke sker på frivillig basis, vil dette udløse et påbud fra Skanderborg
Kommune.
Bestyrelsen ser således fortsat meget positivt på at indgå i et tæt samarbejde, da vi
mener det er i alles interesse at sikre vores grundvand bedst muligt på en økonomisk

forsvarlig måde. Vi mener desuden, at et meget tæt samarbejde vil medføre en
række andre fordele for medlemmerne i vandværkerne. Vi har derfor, som nævnt på
sidste generalforsamling, undersøgt mulighederne for at involvere Ry Vandværk i
den driftsmæssige side af Alken Vandværk. Vi har i den forbindelse haft en række
møder med Ry Vandværk, og konklusionen er, at begge bestyrelser anbefaler en
egentlig fusion mellem Alken Vandværk og Ry Vandværk. Resulteret er derfor et
konkret forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til på begge vandværkers
generalforsamlinger.
I forbindelse med undersøgelsen af konsekvenserne af en sammenlægning med Ry
Vandværk har vi haft nogle telefonmøder med Danske Vandværker, som vi er
medlem af. Dette for at søge passende rådgivning om lovkrav og skattemæssige
forhold. Vi har desuden rådført os med Danske Vandværker omkring
beregningsmodel for værdiansættelse af anlæg og ledningsnet for at afklare, om de
enkelte medlemmer ville risikere en ekstra omkostning som følge af en fusion. Da
Alken Vandværk historisk set har været vedligeholdt på fornuftig vis, vil en
sammenlægning ikke medføre nogen tilslutningsafgift eller andre ekstra
omkostninger. Faktisk er konklusionen, at det vil medføre en reduktion i
omkostningen for den enkelte forbruger, da både fastafgift og vandafgift er mindre i
Ry end i Alken.
For at sikre at vores likvide midler har kunnet medregnes i værdifastsættelsen af
Alken Vandværk, har vi desuden udarbejdet en investeringsplan, som vil blive
overdraget til Ry Vandværk ved en eventuel fusion. Den omfatter de efter
bestyrelsens opfattelse vigtigste områder for vedligehold i nærmeste fremtid –
herunder forberedelse af nødforsyning.
I forbindelse med værdifastsættelsen har vi trukket på erfarne folk i Alken - for at
sikre så mange fakta som muligt - herunder blandt andet en gammel kending Lars
Christensen - så tak for det .
Slutteligt bør det nævnes, at bestyrelsen fortsat har nydt godt af Bendts (og Pernilles)
gæstfrihed, idet de har lagt lokaler til alle bestyrelsesmøder i 2017. Mange tak for
det.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

