Formandens beretning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Året der gik
Værket
Linje føring omkring værket, Digitalisering af linjer
Vandmåler
VPU
Private Vandværker
Danske vandværker

1. Året der gik
VI har denne gang indkaldt til general forsamling på e-mail. Det
giver lidt udfordringer… Men det er nemmere at sende det rundt en
at alt kommunikation skal køres rundt.
Fremadrettet tænker jeg ift. generalforsamlingen vi sender et par
riminder ud optil. og sætter sidste tilmelding ned til et minimum.
Der er kun 5 der ikke er på mail, så det gør det meget nemt at få et
budskab ud. De mail adresser vi bruger er dem i selv opdatere
gennem Aarhus vand så hvis i gerne vil have vi bruger en anden mail
adresse, så opdater den på jeres oplysning ved Aarhus Vand der
hvor i indberetter vand 1 gang om året.
Vi har haft et par vandbrud, nogle rigtige ærgerlige vandbrud.
Grunden til de er ekstra ærgerlige er når det er fordi der er lavet
noget skidt. Vi har haft 2 brud lige ude foran mit hus. Det er ikke
rigtige brud, men pga. man har manglet de rigtige muffer har man
banket jernrør ind i pvc rører der så 10 år efter er revnet. 3 mdr.
sener er der så brud 3 meter længere henne af samme grund. Så vi
tænker bare hvor mange steder er det sket?

Der er blevet etableret cykelsti, ikke helt problemfrit, De har fundet
en del af linjerne hvor de er og fundet nogle stophaner for os.
Der er ikke noget at berette fra kommunen, indsatsplanerne kører
stadig som det skal. Vi har været til møde derinde 1 gang, men ikke
noget ”stort” derfra endnu.
2. Værket: Det har kørt uden problemer. Vi fik lavet kontrol for
rødbede krydderiet (Chloridazon) + de sidste 3 andre i den familie
det er ikke i vores vand. Der er ikke så meget at sige der, da det
kører ja man for næsten lyst til at sige perfekt.
3. Lineføring: Der er kommet lov krav om at man i 2030 skal have en
digitalt linjekort, vi har fundet nogle ind målinger af nogle af linjerne
ud over Tulstruplinjen. Det giver nogle kæmpe udfordringer da
vores linjer er lagt som for godt befindende.
Det har selvfølgelig været billigt at etablere, men ikke
hensigtsmæssigt for hverken anlæg eller den videre drift og
vedligehold af ledningsnettet. Vi har jo lige haft udfordringerne på
tæt hold i forbindelse med cykelstien, det gav store udfordringer, og
nogle trælse penge at komme af med til overgravninger og
stophaner der blev ramt, da vi ikke ved hvor de er placeret.
Man kan så sige at nu ved vi det…. men det kan man jo ikke huske
om bare 3 år. Ole Mkkelsen har været behjælpelig med at ind måle
nogle af linjerne når de fandt dem med gravemaskinen, så lavede de
et plot på gps-en.
En af de helt store udfordringer er linjeføringen mellem
behandlingshuset og pumpehuset. Vi vil gerne flytte udpumpningen
over til pumpehuset og der lave en afgang der går ud af værket og

forgrener sig derfra til Balskildevej, Tulstrup, Askgården,
Nordgården og Askkrog.
4. Vandmåler: der er blevet skiftet et større antal i målere i år en
normalt, det er gjort sådan for at kunne skifte hele veje på en gang,
og vi har derfor besluttet at der ikke bliver skiftet nogle målere i år.
5. VPU: Stavtrup og Kolt/Hasselager vandværk ville ikke være med i
VPU, de er blevet tvunget ind i vandsamarbejdet, da det er gjort
lovpligtigt i Aarhus kommune. Jeg har jo sagt det før at jeg synes det
er et godt samarbejde, Aav betaler stadig 85 % af udgifterne.
Der kommer så en efterregning til dem der udmeldte sig af
samarbejdet så de kommer til at betale det samme som os andre 50
øre på m3.
Det er kun Kolt/Hasselager der har gjort indsigelser, lidt underligt
når nu Stavtrup var dem der larmede mest over at de skulle være
med i et fællesskab.
I øjeblikket venter man på svar på om det er lovligt at tvinge
landmænd og andre jorddyrkere til at blive sprøjte fri. Der er ikke så
meget at sige til den sag, det går rettens vej. Det er så sker er at
pengekassen i VPU bliver lidt større, men hvis det går dem som de
gerne vil, så rækker beløbet som en dråbe i havet. mener der står 17
mio. i øjeblikket, hvilket sikkert ikke dækker udgifterne i Beder,
Malling og Tranbjerg når det falder på plads.
Efterfølgende er de gået i gang med Stavtrup og Åbo hvilket også
giver store udfordringer. Man har valgt at hele Aarhus nord bliver
et stort indsatsområde.
6. Private vandværker: Foreningen er blevet nedlagt, endelig fristes
man til at sige. Vi meldte os ud af foreningen, da den ændre sig fra
en saglig forening der udgjorde et talerør langt ind i teknik og miljø,
og nød godt af samarbejdet mellem vandværkerne, til det gik ud på
at holde nogle ekstrem dyre bestyrelsesmøder samt at det blev gjort
til talerør mod VPU gennem teknik og miljø.

Foreningen blev nedlagt og de penge der stod på kontoen blev
doneret til kamp mod kræft som vidt jeg er orienteret.
7. Danske vandværker. Direktøren Allan Weirup blev smidt ud i
mandags. Grundet der har været lidt uoverensstemmelser i forhold
til forskellige ting, bla. små værker, kurser osv. Hovedet på sømmet
blev da Allan Weirup selv tog kontakt til konkurrence styrelsen og fik
lavet en sag ang., forskellig betaling af oplysninger på spildevand
osv. uanset om man får 20 eller 30 kroner for pr. oplysning, er det jo
i sidste ende forbrugeren der kommer til at betale.
Allan var god til at sætte synlighed på vandværkerne, bare ikke os
små. I samme ombæring gik bestyrelsesformanden og
næstformanden også. Det er meget normalt når man smider en
direktør ud.

