Bestyrelsens beretning for Hornum vandværk 2018-2019:
Vandværket havde pr. 31/12 2018 i alt 530 forbrugere. Samme antal som sidste år.
Der er udpumpet 82.895 m3, altså ca. 7,5 % mere end forrige år. Dette skyldes især den varme og
tørre sommer som betød et lidt større forbrug end normalt. Vi har solgt 79.409 m3 til forbrugerne.
Og når vi regner med et forbrug på ca. 2000 m3 til filterskyl kan man beregne et spild på kun 1,8 %,
hvilket er meget lavt. Den tørre sommer gav ikke anledning til problemer med vandforsyningen.
Der blev lavet kontrolpejlinger, og det viste ikke noget nævneværdigt fald i vandstanden i
boringerne. Og det var ikke nødvendigt at indføre vandingsforbud eller andre foranstaltninger.
Vi har fået lavet 7 vandprøver i 2018. Heraf én boringskontrol, og de andre delvis på vandværket og
i ledningsnettet. Alle vores prøveresultater i 2018 har været i orden. Efter at der flere steder i
Danmark var blevet fundet pesticidrester i vandboringer, har Miljøstyrelsen i august 2018 lavet en
ny drikkevandsbekendtgørelse. Og det har medført at Vesthimmerlands kommune har lavet et nyt
kontrolprogram for alle vandværkerne i kommunen. Det trådte i kraft i slutningen af 2018 og er
gældende indtil 2022. Det betyder bl.a. at der bliver testet for flere typer pesticider, og så er vores
ledningsnet rent administrativt blevet opdelt i 6 zoner hvor prøverne skal udtages, for at sikre at
vandkvaliteten er i orden i hele vores ledningsnet.
Der var lynnedslag i Søttrup plantage i august måned, som ødelagde styringen til én af pumperne.
Den har vi fået skiftet, og vi har fået installeret transientbeskyttelse som skal forhindre at det sker
fremover. Udgiften blev heldigvis delvist dækket af vores forsikringsselskab.
Vi har ikke haft ny-investeringer i 2018. Men vi har i bestyrelsen besluttet at vi nu i 2019 skal
investere i nyt trykfilter og tilhørende skylleblæser. Endvidere vil vi købe nye pumper til vores
boringer, idet de gamle fra 2001 faktisk er for store til vores driftsforhold. Med det nye anlæg vil vi
få en mere skånsom oppumpning i vores boringer samtidig med at det vil give energibesparelser
fremover.
Den 5.maj 2018 trådte den nye persondatalov i kraft. Det har betydet at vi har skullet gennemgå
vores procedurer og lave databehandler-aftaler med vores leverandører Kamstrup og Elbeck-Vejrup.
Og på vores hjemmeside oplyser vi nu om vandværkets brug af persondata, samt om brugernes
rettigheder. Det er vi forpligtiget til ifølge lovgivningen.
Af andre aktiviteter, kan det nævnes at bestyrelsen har lavet handlingsplan for de næste 3 år. Og vi
arbejder på at opdatere vores beredskabsplaner, så vi er godt rustet hvis vi på et tidspunkt skulle få
problemer med forurening af drikkevandet.
2018 blev også det år hvor Hornum vandværk fik sit første kvindelige bestyrelsesmedlem.
Vandværket er 107 år gammelt så det er absolut værd at bemærke. Og i vores brancheforening
”Danske vandværker” har både direktøren og landsformanden da også direkte opfordret alle
vandværker til at forsøge at få både yngre kræfter og flere kvinder ind i bestyrelserne. Vi er glade
for at Mette Sejbjerg har taget imod udfordringen om at engagere sig i bestyrelsen. Og jeg vil gerne
takke både hende og resten af bestyrelsen og vores forretningsfører for et rigtigt godt samarbejde i
det forgangne år.
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