Lyderslev Vandværk a.m.b.a.
Ordinær generalforsamling.
Torsdag d. 18 juni 2020, kl. 19.00. I klubhuset på Nørrehusvej 4, Gevnø
Bestyrelsens beretning for 2019.
1. Vores vandværk har i 2019 udpumpet 44.673m3, 9.734m3 mindre end i 2018.
Fordelt til 286 ejendomme.
2. Vi har haft en` lækage på forsyningsnettet; Ved Gevnøgade 30. Lækagen blev
hurtigt konstateret af vores andelshaver på adressen.
3. Vi har haft enkelte driftstop/trykfald i forbindelse med indkøring af ny
teknologi samt nedbrudt trykpumpe. Heldigvis har vi nødforsyning-ledninger
fra Frøslev og Havnelev vandværker, så driftstoppene tidsmæssigt blev korte.
4. To af vores andelshavere har i 2019 fået eftergivet vandafgift (pga. skjult
lækage)
5. Af større vedligeholdelsesarbejder har vi i 2019; Udskiftet vores anlæg for
iltning/afgasning af ind-pumpet rå-vand; fra iltningstårn til lukket anlæg. I
forbindelse med ombygningen fik vi installeret tre prøveaftapnings
ventiler/haner, så vi nu har mulighed for at analysere rå-vandet for hver
enkelt rå-vands-ledning, denne mulighed have vi ikke tidligere.
6. Boring 1075 (den ældste) er blevet renoveret, bunden er hævet - for at sænke
indholdet af fluorid, foringsrøret er renoveret - for at undgå indtrængen
overfladevand og boringen er tillige blevet udsyret. Dette arbejde (renskylning) har medført et større elektricitet-forbrug end normalt.
7. I 2019 begyndte vi (LE 34) på en deklarationsanalyse (tinglysning) af vores
forsyning- og stikledninger, denne analyse vil afstedkomme en del
tinglysninger i de kommende år.
8. Vores forsyningsnet er nu digitaliseret og opfylder nu myndigheds-kravet til
den nye LER lov. Gravetilladelser/ledningsoplysninger bliver nu besvaret
elektroniske, indenfor 2 timer.

9. Vi er I kontakt med Store Spjellerup/Smerup vandværk om en
nødforsyningsledning til Store Torøje. Denne nødforsyningsledning påtænkes
udført i 2021. Dette arbejde vil muligvis medføre en omlægning af forsyningog stikledninger i den vestlige ende af Lyderslev Bygade.
10.Taget på vandværkets bygning er tjenlig til udskiftning, gulvet skal males og
gamle ventilations ventiler tilmures, dette arbejde forventes udført i 2020.
11.Bestyrelsen arbejder på at tilkøbe et større areal til vandværket. Da vi i nær
fremtid for behov for nyt slam-bassin (procesvand), samt en evt. udvidelse af
bygningsmassen til afkalkningsanlæg mm.
12.Vores vandkvalitet har hele året været god. Fluorid-indholdet er sænket i
boring 1075. Et nyt kontrolprogram for udtagning af vandanalyser vil i løbet af
2020 blive taget i brug. Dette vil medføre flere prøvetagninger samt en højere
udgift til analyser.
13.Stevns kommune har gennemført deres tilsyn med vandværket. Vores
beredskabsplan er i den forbindelse blevet opdateret.
14. Vandværkets levering af vand til Energinets lande-plads er nu tilendebragt. I
forbindelse med dette, reetableres/omlægges forsyningsledning og
stikledning til vores andelshaver på ”Sølkær” (Ærtebjergvej 19), dette arbejde
forventes afsluttet i 2020.
15. Vores økonomiske tilstand er god, dog skal vi huske at vi i fremtiden skal
bruge penge til nye investeringer. Bestyrelsen har derfor valgt at hæve den
årlige afgift, dette vil fremgå af budgettet for 2021.
16. Vandværket er forsat medlem af Stevns Vandråd, rådet fungerer godt og vi
deltager med stort udbytte til følge.
17. Tillige er vandværket medlem af erfagruppen. I dette forum har der i 2019
været afholdt et møde. Dette møde blev afholdt i Klubhuset, 7 vandværker
deltog.
18. Bestyrelsen har i 2019 haft 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har gennemført
to kursus (BNBO samt frivilligheds arbejde). Bestyrelsen har deltaget ved
Vand-messe i Roskilde og deltaget i Stevns Vandråd.
19. Til sidst vil jeg takke vandværkspasser, bestyrelsesmedlemmer og
bilagskonsulter, samt Anders Nøhr for deres fine og vedholdende arbejde i
2019.

