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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ALKEN VANDVÆRK
Beretning for året 2014

Driften af vandværket går godt, skarpt overvåget af vores driftsansvarlige Thomas.
Der er løbende vedligehold og service på anlægget, så det er i god stand. Også i år
har vi været forskånet for ledningsbrud og andre større reparationer.
Nu har vi endelig afsluttet installationen af de nye vandmålere. De bliver
fjernaflæst, så nu skal man kun aflæse, hvis man løbende vil holde øje med sit eget
forbrug. Vi har lavet nogle procedurer, hvor vi kører rundt ca. hvert kvartal og
aflæser. (Bilen har fået et par magnetskilte, så folk kan se, at det er vandværket).
I de seneste par år har vi manglet et sted at være, hvor vi kan holde møder, have
papirer og registreringsskemaer osv.. Vi må ikke holde møder på selve vandværket
og det skal være et sted, hvor vi har adgang til vores oplysninger, løbende
registreringer af forbrug, vandstand osv. Så derfor besluttede vi at leje en
kontorcontainer indtil videre i stedet for at bygge et ekstra skur (billigere,
byggetilladelse, arbejdskraft, osv.).
Vi har sagt farvel til Evald, som gennem mange år var kasserer. Den indsats skal han
takkes meget for. Til at afløse Evald har vi indkaldt suppleanten som var Jens Krag.
Med de mange skærpede krav og ekstra arbejdsopgaver er regnskab og fakturering
blevet en større og større arbejdsbelastning, så vi har lagt regnskabsfunktionen ud
til Vandværksadministrationen i Glyngøre, et lille firma, der har over 50 andre
vandværker, og som derfor kan gøre det billigere end os selv (opfordring til at
tilmelde sig PBS). Regnskabsfunktionen kører stabilt med alt i orden og med støtte
fra vores nye kasserer, Jens Krag, der sørger for betalinger og måleraflæsninger.

I løbet af 2014 har vi fået 4 nye medlemmer, så vi var på 128 ved årets afslutning
(nu 130).
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Noget af det, vi bruger allermest tid på, er efterhånden alle de krav om
registreringer, indberetninger, tilsyn og i det hele taget, henvendelser fra
kommunen, der somme tider virker noget overvældende.
Skanderborg Kommune har lavet en rapport over boringsnære områder i forhold til
alle vandværkerne. Den dyrknings- og sprøjtefrie zone omkring hver boring har
været 10 m., siden 2011, 25 m og nu ved vi ikke præcist, hvad den bliver, men de
har udpeget et større areal som beskyttelsesområde for vores boringer.
Vi har løbende en konstruktiv dialog og et meget godt samarbejde med Højlund, og
vi har indgået en aftale med Højlund om indtil videre at beplante de 25 m. ud på
hans marker.
Lars har skrevet et fantastisk godt svar til kommunen hvor han påpeger det yderst
teoretiske grundlag som området er udpeget efter. Lars har et stort arbejde med alt
det skriveri med kommunen, og har samtidig fået lagt alt materiale, både nyt og
gammelt vedrøren Alken Vandværk ud i et drev (Google Drev) i ”skyen”.
Tak for
det store arbejde.
I forbindelse med etablering af nye kloakledning mellem Boes og Alken, fik vi
forespørgsel fra Boes Vandværk om etablering af en rørlagt nødforsyning ml. Boes
og Alken. Vi har også fået en høflig henstilling fra kommunen om, at det bør vi
tænke på engang i fremtiden. – For Alken Vandværk er det meget kortere og
billigere at etablere en forbindelse til Skanderborg Forsyning ved Vædebro. – Men
da vi nu har lagt rør halvvejs til Boes for at koble Højlund på, er det op til Boes
Vandværk at lave det sidste, hvis de vil have nødforsyning sammen med Alken
Vandværk. Vi afventer en beslutning fra Boes Vandværk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

