BERETNING TIL GENERALFORSAMLING FOR AALESTRUP VAND 2018
I forbindelse med gaderenoveringerne Aalestrup by, har vi fra 2018 skiftet rør
i området omkring Kirken, og i Aaparken.
Arbejderne fortsætter ufortrødent de næste par år med, i hvert fald indtil 2021,
hvor Kloakselskabet er færdige.
Her i 2019 er det området i og omkring Birkvej, der bliver renoveret.
----ooooOOOoooo---Ellers har 2018 været et stille år, rent driftsmæssigt. Vandværket, som nu er 6
år gammelt, kører godt og stabilt uden de store problemer.
Dog måtte vi i årets løbe udføre en reparation på et af filtrene, hvor et rør i
bunden pludselig knækkede. For at komme til at reparere røret, skulle filteret
tømmes for filtermateriale – et vandfilter er faktisk fyldt med ca. 10 m³ sand og
sten. En sådan tømning og fyldning sker mere eller mindre med håndkraft. Men
arbejdet blev udført og nu fungerer filtret perfekt igen.
Da vi har to linjer igennem hele vandværket, kunne vi udføre reparationen uden
gener for forbrugerne.
----ooooOOOoooo---De seneste år, har det faktisk været et fast punkt, at jeg har nævnt reparationer
på neonlyset på vandtårnet. Også i 2018 har vi måtte reparere lyset, på grund
af brud på neonrørene. Vi har nu besluttet at vi ved næste brud vil skifte lyset
til diode lys. Der er nu systemer på markedet, som ligner det eksisterende så
meget, at vi godt tør sætte udskiftningen i gang uden at blive anklaget for at
have ændret på Aalestrups sky-line.
----ooooOOOoooo---Og så vil jeg lige kort nævne, at vi sammen med andre danske vandværker har
vundet Skattesagen ved Højesteret. Hvis nogen kan huske sagen, blev vi i forbindelse med omlægningen af lovgrundlaget tilbage i 2010 pålagt at skulle betale 188.000 kr. i skyldig skat. Men sammen med andre vandværker har vi altså
vundet over Skat i en sag, der er den største skattesag, der er kørt i Danmark
– det samlede beløb var på 36 milliarder.
Anna Marie kommer lidt ind på, hvad det betyder i praksis for os

Og så lige lidt tal:
Der er i 2018 blevet udpumpet 231.400 m³ vand. Heraf er der faktureret
227.300 m³, hvilket er 4.800 m³ mere end i 2017
Det resulterer i et vandspild på 4.100 m³ eller 1,8% af den udpumpede
mængde.
Den endelige afregningspris for vand blev i 2017 på 2,00 kr./m³ (excl. moms
og afgifter), hvilket er samme pris som året før. Målerlejen på 200 kr. og den
faste afgift på 600 kr. forblev uændret.
Der er for 2018 budgetteret med en aconto pris ligeledes på 2,00 kr./m³,
mens målerleje forbliver uændret. Den faste afgift ændres til nu at være pr.
afregningsenhed. Dvs. at hvis man har en måler foran flere lejemål – men
selv administrerer fordelingen, får man kun én fast afgift. Så én fast afgift pr.
opgørelse.
----ooooOOOoooo---Der er i årets løb udtaget 13 prøver af vandkvaliteten – 10 prøver er udtaget
ved tappesteder ved forskellige forbrugere rundt i byen, 1 prøver er taget på
værket, inden vandet pumpes ud, mens der er 2 prøver, der er taget fra boringerne – Alle prøverne overholder de foreskrevne krav til drikkevand. Resultaterne af de seneste prøver kan altid findes fra et link på vores hjemmeside.
I 2018 er der skiftet 40 målere. Vi har efterhånden fået skiftet alle målere, så
vi nu får data ind direkte via antennen på Elmegårdsvej, og har dermed adgang til løbende målerdata fra vores forbrugere.
----ooooOOOoooo---Der er i 2018 tilsluttet 9 nye forbrugere: 1 på Brombærvej, 5 på Toftehaven, 1
på Parkvænget og endelig 2 på Solbærvej
Det betyder, at der pr. 31/12 2018 er tilsluttet 1551 målere til vandværket fordelt på 1.515 forbrugere.
----ooooOOOoooo---Og lad mig så slutte denne beretning med at takke alle vores forbrugere, den
øvrige bestyrelse, samt ledelse og medarbejderne omkring Aalestrup Vand
for et godt samarbejde i 2018.

