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Bestyrelsens beretning ved Bent Kruse for året 2010.
Målsætningen for Terslev Vandværk I/S er stadig at være et uafhængigt vandværk,
der kan levere kvalitetsmæssigt rent drikkevand i rigelige mængder til rette tid og til
en konkurrencemæssig pris.
For at være i stand til at vedligeholde og forbedre værket, siger vi ligeledes, at vi skal
have et økonomisk beredskab på 1.000.000 kr.
Den målsætning har vi haft i en del år, og den har vi ikke tænkt os at ændre på. Men
vi kan nok ikke forvente, at vi i fremtiden kan få bestyrelsesmedlemmer, som vil
påtage sig det arbejde bestyrelsesmedlemmerne udfører i dag. Så vi kan tænke os, at
den fremtidige bestyrelse udelukkende vil agere som bestyrelse, og så købe sig til de
administrative og driftmæssige opgaver. Det har vi indset, og arbejdet er allerede
påbegyndt.
Året der er gået, har været et travlt år:
Vi har holdt fem ordinære bestyrelsesmøder og et utal af arbejdsmøder. Den første
november 2010 havde Jens Peter Olsen 10 års jubilæum som vandpasser, og han blev
behørigt fejret.
Utæthed repareret i den udvendige boring.
Ny blæser i filterhus.
Besøg på Tune vandværk
Messen i Roskilde.
CS i Brovst.
I pressen og i de forskellige fagtidsskrifter har der været fokuseret meget på
forurening af drikkevandet. Særlig den biologiske forurening har der været adskillige
dårlige eksempler på.
Vi vil ikke acceptere at Terslev Vandværk kommer ud for en sådan forurening.
Derfor har der været arbejdet intens på at komme det i forkøbet. Godt nok er
vandanalyserne gode, men hvis nu….. derfor har vi udarbejdet en beredskabsplan,
og i samarbejde med Faxe Forsyning, har vi fået etableret en nødforbindelse, så vi i
løbet af minutter kan få leveret vand fra Faxe Forsyning, og skulle det være
nødvendig kan vi levere til Faxe.

Ligeledes er det vor plan at etablere en kontinuerlig måling af turbiditeten. Så skulle
der være en mulighed for selv at komme på forkant med den biologiske forurening.
Planen med at udtage 25 vandmålere og så få dem godkendt ved kontrolmålingen, så
alle målere kunne blive siddende i yderligere 4 til 6 år, faldt til jorden med et brag.
De blev kasseret på, at de målte for lidt ved lavt forbrug. Altså til fordel for
forbrugeren. Det betyder at alle målere skal udskiftes i 2011. Derfor har vi indgået et
samarbejde Faxe Forsyning, så vi lejer nye fjernaflæste målere. Herved fjerner vi en
masse bøvl med forbrugere, der ikke selv kan finde ud af at aflæse målerne. Ved
årsskiftet var det antal blevet fordoblet, nemlig 80 forbrugere måtte vi ud og aflæse
målerne hos.
Vi har haft en enkelt forbruger, som har haft et meget stort spild. Så vi skal opfordre
alle forbrugere til jævnligt at kontrollere målerne.
Vores kasserer Carsten Suhr har ligeledes haft et meget travlt år. Men nu har vi fået
truffet nogle beslutninger, som gør at dagligdagen bliver noget lettere. Vi indretter
vores vedtægter så det ikke er andelsboligforeningerne, der er interessent i
vandværket, men de enkelte andelshavere. Det er det forslag, som vi skal tage stilling
til, senere på året. Dernæst vil vi ikke have det ubehagelige arbejde med selv at
inddrive gæld til vandværket. Nu sender vi breve ud med regninger og rykkere. Hvis
vi ikke kan få pengene, sender vi kravet til retslig inkasso.
Endvidere har Carsten virkelig fået ryddet op blandt de mange samarbejdspartnere,
Så det nu skulle blive lettere at arbejde med.
I det kommende år vil der være opgaver med at skifte målere hos interessenterne,
etablere turbiditetskontrol, udjævne tiden hvor de to indvindingspumper kører på
henholdsvis den udvendige og den indvendige boring. Så vil vi måske se på
rentvandstanken og de åbne filtre.
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