Årsberetning for 2017 for Hellested Vandværk

I sidste års beretning fyldte de nye elektroniske målere en hel del og da vi holdt

generalforsamling på næsten samme dag som i dag, manglede vi endnu at få alle målere

til at give et titfredsstitlende stabitt signal. I løbet af året har vi opsat flere lokalantenner
(som ses på lysmaster i form af mindre sorte cylindre) og en del brøndantenner (antenne

forstærkere). Der er nu opsat 16 lokalantenner og de sikrer signalet fra 72 målere. Vi må
erkende, at der kan være ganske få, som ikke eller meget sjældent registreres. Endvidere
er det efter godt et år efter instaflationerne klart, at der forekommer årstidsvariationer
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modtagelsen af signaler. Blade og anden vækst hæmmer signalerne. Det betyder, at vi
desværre ikke attid opnår vores egen opsatte titfredshedsprocent på 80. Der er stadig
muligheder for at sikre et lidt bedre niveau. Det første år har krævet meget tid og en stor

indsatsfra bes§retsens side. Vi

vatgrte

at udsættefrigøretsen af eButter systemet (her kan

de enkelte forbrugere selv følge deres forbrug og få ugentlige eller måneds status tilsendt
samt advarsler for utilsigtet forbrug) til vi havde opnået et tilstrækkeligt stabitt signal fra de

fleste målere. Alle forbrugere som har tilsendt os E-mail har nu fået vejledning og koder og
vi har med glæde konstateret, alflere har værettiffredse med systemet. Vi har modtaget
omkring 100 mailadresser og mobilnumre, men det ville være rart, hvis en delflere havde
fulgt vores opfordringer indenTor det sidste år. Det er ikke alene for eButler systemets

s§ld, men itilfælde af brud, uregelmæssigheder i forsyningen eller udsendelse af vigtig
information, kunne adresserne være til stor hjælp.
Generelt er vi godt tilfredse med systemet. Arsaflæsningen for samtlige målere (på nær 23 stykker) kom i hus ved få l{ik på computeren. Aflæsninger ved fraflytning, salg og køb

sker ligeledes meget enkelt, og så har vi sparet adskillige forbrugere for større eller mindre
regrninger {or dryppende verndhaner, løbende

toiHter og egerrttige brud . Det kan

forbrugerne nu selv klare ved hjælp af eButler systemet. For som nævnt i sidste
årsberetning og tidligere, er det forbrugerne eget ansvar og vandværket er ikke forpligtet til
at overvåge alle adresser dagligt. Vifølger naturligvis det overordnede billede jævnligt.

Drift
Vandværket på Maglehøjvei har sådan set kørt godt med mindre justeringer af fitteret. Vi
må konkludere, at vandværket leverer rent og godt vand.

Bækager har ligeledes fået justeret filteret og parametrene lidt og ellers kørt godt og
stabilt. Selve vandværket har fået en vedligeholdelsesoverhaling med bl.a. maling af gulv
og vægge.
Analyser fra begge vandværker og tilhørende boringer har opfyldt lovens krav.

Vifik

foretaget ekstra analyserfor et'hyt" pesticid, Chloridazon ogto nedbrydningsprodukter"
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ingen af de 4 boringer blev produkterne påvist.

efteråret ZO17 kom kommunen på tilsynsbesøg. De var på begge vandværker og
gennemgik dem grundigt og var især interesserede i 10- og 25 meter zonerne for
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drikkevandsbeskyftelsen. Vi havde en rigtig god dialog. Afuenter rapport.
For at drifien kan køre tiHredsstillende kræver det foruden en dygtig bestyrelse også en
god økonomi. Den skaljeg ikke komme nærmere ind på, men blot konstatere at den er

god. Kassereren vil uddybe dette emne.

Administtation.
Der er meget atgøre og tage stilling til fremover. Vandværkerne får pålagt mange nye
opgaver og derstilles stadig flere *rav. Det har vi vist hørt før.
Sidste år nævnte jeg den kommende lov i 2019 om digitalisering af ledningsnettet. Den
skalsikreattl.a. gnaveforespørgrslertil LER kan behandfes hurtigrtog korrekt. Vi har sat
dette arbejde i værk og forventer, at det er tilendebragt inden sommer. Vi har tidligere
brugt en del tid på disse forespørgsler, men fremover vil det gå hett automatisk.
En anden meget tidskrævende opgave er persondataforordningen som skal være på plads
til maj.Vandværksforeningen har udarbejdet en række skabeloner til dette fonnå|. Vi har
videreudviklet disse skabeloner og arbejdet meget grundigt med emnet og er tæt på målet'
Det medfører visse ændringer idet dagtige arbejde med dokumerftation og skrevne
procedurer. Vi keder os ikke!

Vantlrådet.
Sidste år omtalte jeg de igangværende arbejdere med at sammenkoble de såkaldte
modervandværker i kommunen. Forbindelserne metlem StrøbyEgede-Store Heddinge og
Hårlev-Strøby Egede er nu etableret. Vandrådet har i det forgangne år arbeidet meget
intenst medftsts-ætEtsen af bekrlingenfor ogtolkningen af fitferckyltevand med
Spildevandsforsyningen (KLAR forsyning) som modpart. Sagen har endnu ikke fundet en
endelig løsning. I Vandrådets regi har der været aftroldt medlemsmøder om
persondataforord
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gen og uda rbeidelsen af Takstblade.

Afslutning
Jeg håber, at det af beretningen er fremgået, at der er lagt et meget stort arbejde i at holde
butikken kørende og at vandværket klart lever op til de udefra kommende krav og i visse

henseenderforud fortidsptanen. Jeg synes godt, at vi kan være vandværket b,ekendt.

Derforskalderfra min side lyde en megetstor anerkendelse af bestyrelsens arbeide og
den megen tid, der er lagt i denne samfundsopgave. Vi har en velfungerende enhed, hvor
der er rrgrtig god mulighedforsparring og udveksling af synspunkter. Takfor det.
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