Beretning ved Rødvig vandværks ordinære generalforsamling d. 2 juli 2020 på
Harmonien.

I 2019 har vi haft 5 brud på ledningsnettet.
Vi har udpumpet 139558 m3 i 2019, i 2018 var der udpumpet 142646 m3. Vandspillet i
2019 har været 11492 m3, mod 25837 m3 i 2018. Dette svarer til et spild på 8,2 %, så
en forbedring da spildet i 2018 var på 20,1 %
Vi har fået tilgang af 14 nye forbruger i 2019.
Det viser sig stadig at være en succes med aflæsning af målere på vores hjemmeside,
dog har vi ca. 200 forbrugere hvor vi må foretage aflæsninger. Ud fra dette har vi valgt
at gå over til Elektroniske måler som vi berettede om sidste år. Der blev indkøbt 500
målere på budgettet i 2019. Disse målere er nu ved at blive installeret. På sidste års
generalforsamling vendte vi punktet omkring finansiering af de nye målere og det blev
besluttet at vandværket betalte i første omgang og at vi kom med et nyt udkast til takst
bladet, dette fremlægges senere til godkendelse.
Ring forbindelsen mellem Rødvig og St. Heddinge er stadig ikke etableret. Vores møder
med de 4 store vandværker i Stevns, som skal ringforbindes ifølge kommunen er der
kun etableret mellem Strøby Egede og St. Heddinge. St. Heddinge er ikke vendt tilbage
endnu.
Vi har i årets løb fået taget vandprøver efter gældende regler. Der var en enkelt gang
hvor Kimtal ved 22 grader var for højt på afgang vandværk, men ikke ude ved
forbrugerne.
Vi har fået bygget et nyt SRO anlæg til styring af vandværket, både ind pumpning og ud
pumpning. Dette system overvåger alt hvad der sker på vandværket og giver alarmer
hvis det mindste er galt. Vores vandværkspasser Erik kan nu følge med hjemmefra og vi
er 2 fra bestyrelsen der modtager alarmer, hvis noget er galt. Systemet skiftet selv
mellem boringerne til ind pumpning af vand, så alle har kørt lige meget på et døgn.
Dette har så gjort at vi har fået en vandforbedring på vandet og ikke har overskredet
flourid i 2019. Så har vi adgang til internettet, kan vi altid se hvordan vores vandværk
det kører.

Vores nye SMS system kører også som det skal, der har dog været forbruger der ikke
har modtaget sms, dette kan skyldes at man har udeladt nr. og derfor kan vores
udbyder ikke finde forbruger. Her skal man så tilmelde sig via vores hjemmeside.
Vi har haft jævnlig kontakt til dem der har opsat kalkknuseren på vores vandværk,
grundet vi ikke syntes vi fik det optimale ud af systemet. Anlægget har været til
justering og der er blev flyttet lidt rundt på lydmodulerne. Det skyldes måske at vores
afgangsrør er af plastik og ikke metal. Vi arbejder videre med sagen. Firmaet har også
været ramt af udskiftende personale, men vi giver ikke op.
Sidste år kom der et spørgsmål omkring hvordan bestyrelsen var forsikret. Vi har
gennemgået vores forsikringer og har nu tegnet en Bestyrelsesansvarsforsikring
M/underslæb.
Den erstatning som medlemmet kan blive pålagt. Retshjælp i form af
dækning af udgifter til advokater, bistand og anden sagkyndig rådgivning,
hvis der rejes et krav mod bestyrelsesmedlemmet.

Til slut vil jeg takke vores håndværkere, bestyrelsen, Sally og Erik

