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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i 2016
Året har været præget af stabil drift og løbende vedligeholdelse af anlægget.
Vi har arbejdet med følgende opgaver i det sidste år:








Beredskabsplan
Udskiftning af målere i vest
Ledningsbrud
SRO-systemet
Coliforme bakterier i vandet
Skift af ekstern revisor
Arbejdsdeling mellem intern og ekstern kasserer

Desuden har bestyrelsen deltaget i diverse møder i forbindelse med medlemskaberne af
Vandrådet for vandværker i Vordingborg Kommune samt Grundvandssamarbejdet for vandværker
i Vordingborg Kommune.
Økonomi
Regnskabet for 2015 viser et resultat efter finansielle omkostninger på 0. Dette skyldes en ny
regnskabspraksis, hvor ikke forbrugte indtægter posteres som en overdækning, der modregnes i
indtægterne. Denne overdækning er på ca. 26 t.kr., hvilket betyder, at vi har opkrævet 26 t.kr.
mere hos andelshaverne, end vi har brugt. Denne nye regnskabspraksis er et krav fra
myndighederne.
En anden ændring i regnskabspraksis er, at afskrivninger er medtaget under henholdsvis
produktions- og distributionsomkostninger.
Ud over disse administrative justeringer har bestyrelsen ikke nogen særlige bemærkninger til
foreningens økonomi.
Der har ikke været særlige problemstillinger, og der er ikke planer om ændring af taksterne.
Hjemmesiden
Vi har lige som sidste år valgt kun at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen med posten og
henvise til hjemmesiden for bilag. Fra 2017 overgår vi helt til hjemmesiden www.bbstrandvand.dk,
så vi sparer portoen, som jo ikke er blevet billigere.
SMS tjeneste
Vi har mulighed for at udsende en SMS til alle mobiltelefoner, som er tilmeldt med en adresse i
vores forsyningsområde. Vi kan sende SMS ud i tilfælde af problemer med vandet, men også f.eks.
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en opfordring til at komme til generalforsamling eller at huske at aflæse måleren. I forbindelse
med indkaldelsen til generalforsamlingen er der udsendt en SMS til samtlige andelshaveres
mobiltelefoner i området. Undtaget herfra er: firmatelefoner, telefoner med taletidskort,
udenlandske numre, hemmelige numre og udeladte numre.
Brud på ledningsnettet
Der har i det sidste år været ledningsbrud på Nøddevej i sommer og på Gøgeurtvej i decemberjanuar. Vi forsøger i bestyrelsen at holde så godt øje med, om der opstår ledningsbrud nogen
steder. Hvis man konstaterer manglende vand eller observerer utætheder eller har mistanke om
ledningsbrud, så opfordres man til at kontakte en fra bestyrelsen eller VVS installatør Lars Nielsen
på telefon 55 37 04 85 hurtigst muligt.
Vandets hårdhed
Vi har fortsat forespørgsler til vandets hårdhed. Vandets hårdhedsgrad er (bestemt af mængden af
kalk og magnesium i vandet) 17,3 odH, hvilket svarer til temmelig hårdt (12-18).
Systematisk udskiftning af gamle målere
Vi har i 2015 færdiggjort den systematiske udskiftning af de ældste målere i det vestlige område.
Det er ikke fordi der er noget i vejen med dem, men man skal udskifte et antal målere hvert år, så
ikke vi om nogle år skal udskifte alle målerne på en gang. På et tidspunkt forventer vi, at målerne
udskiftes til fjernaflæsningsmålere. Langt de fleste af vores målere er fra vi begyndte at sætte
målerbrønde ud i skel i 1989. Vi foretager udskiftningen vej for vej i alfabetisk orden. Vi har siden
sidste år udskiftet alle målere som er 25 år eller ældre vest for Hjaletvej. Vi vil i 2016 holde pause i
investeringen i målere. Vi har herefter i investeringsplanen afsat 50.000 kr.om året fra 2017 til
udskiftning af målere med fjernaflæsningsmålere. Det er planen at fjernaflæsningsmålerne
opsættes øst for Hjaletvej i første omgang og herefter vest for Hjaletvej.
Coliforme bakterier i vandet
I efteråret fik vi konstateret et mindre indhold af coliforme bakterier i vores vand. Bakterierne er
jordbakterier, som nemt kan komme i vandet, hvis der er en lille utæthed, eller hvis der har været
åbent til vandet i forbindelse med en reparation. Når det først er opstået, kan det være svært at
slippe af med igen. Det tog desværre nogle måneder at komme til livs, og vi fik bl.a. efterset
rentvandstank og filtre. Vi fik det stoppet lige inden årsskiftet. Bakterieniveauet var i hele perioden
lavt og der var ikke nogen sundhedsfare. Vi havde også i hele perioden en god og konstruktiv
dialog med kommunen.
Værket
Vedligeholdelsen af vores SRO-system (System for styring, regulering og overvågning af anlægget)
er nu overtaget af Contech i Nykøbing F.
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Der er foretaget thermografering, ultralydsscanning og visuel inspektion af værket. Noget der skal
foretages jævnligt med nogle års mellemrum.
Ekstern revisor
Vi skiftede i efteråret 2015 over til Øernes Revision som ekstern revisor. Samtidig blev flere
opgaver lagt fra kasserer og til den eksterne revisor. Det har været en omfattende overdragelse,
men den er i hovedtræk forløbet tilfredsstillende.
Arbejdsdeling mellem intern og ekstern kasserer
Vores eksterne revisor har overtaget nogle af kasserens opgaver, bl.a. med postering af udgifter og
kvartalsopgørelser til bestyrelsen. Dette arbejde med at fastlægge hvem der laver hvad, er ret
omfattende, men forløber planmæssigt.

På bestyrelsens vegne

Marianne Andersen
Formand

