Generalforsamling Arrild vandværk 9/7 2020
Formandens beretning for 2019
Endnu et år er gået i Arrild vandværk. I 2019 oppumpede vi 177.276 m2 vand hvilket er en ny
rekord. Det er en stigning på ca 4,3 % fra 2018 som også var et rekord år.
Vi har de sidste 5 år haft en stigning på ca 25,3 %.
Kaj har også i 2019 aflæst alle vandmålere månedligt. Han finder hver måned 1-2 vandbrud, som
kunden oftest ikke selv har opdaget. Dem der har haft et brud bliver naturligvis glade for den
information og service vi giver dem.
Vi har i 2019 fået renoveret vores ene boring. Den er nu klar til at leverer vand i mange år.
Fremtiden:
Vores el styring har ikke været up to date. Den eneste der rigtigt kunne udfører reparationer på
systemet er ikke længere i branchen. Vi har derfor besluttet at investerer i en ny el styrings tavle/
system.
Pga. corona og den sene generalforsamling har vi allerede fået det leveret og installeret. Efter
generalforsamlingen vil vi vise hvordan det virker, og hvordan vi kan styre og følge det på afstand.
Nogle har måske lagt mærke til at vi har ryddet nogle træer væk omkring vandværket. Jord
stykket øst for vandværket har vi fået brugsret på fra kommunen. Her vil vi så græs og opsætte et
par bænke, samt evt. en infotavle omkring vandværket.
Vi arbejder stadig med en tilbygning som blev nævnt sidste år, og vi er nu ved at have tegningerne
færdige.
Vi skal også gerne have en ny og dybere boring lavet inden længe.
Så når i nu ser vores økonomiske fremlæggelse, så bare rolig, der er rigeligt med investeringer i
fremtiden.....
Bestyrelsens holdning er at vi skal have et moderne og eﬀektivt vandværk.
En stor tak til vores vandværkspasser for indsatsen i 2019.
Til slut vil jeg takke bestyrelse og suppleanter for indsatsen i 2019.
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