Formandens beretning på Generalforsamlingen for Stjær Vandværk den 17. marts 2015
Boringen i Bakkeskoven er nu endelig godkendt af Skanderborg Kommune og i fuld drift.
For første gang i mange år er det glædeligt, at kunne fortælle, at bestyrelsen er tilfreds med årets
resultat! De reguleringer i den faste afgift samt m3 prisen, vi har foretaget i de seneste par år, giver
sig nu udslag i et acceptabelt resultat. Nærmere herom senere under regnskabsaflæggelsen.
Vi har i 2014 igen haft et par ledningsbrud bl.a. på Stjær Bakker, hvilket har været medvirkende til
den strafafgift, vi har måttet betale i 2014 (vandspild over 10%). Bestyrelsen foreslår derfor, at der
i budgettet hensættes beløb til en totalrenovering af vores ledningsnet over de næste 5-10 år.
Nærmere omkring dette under gennemgang af budgettet.
Året 2014 har været et meget travlt år for bestyrelsen, idet der er stillet krav om, at der pr.
31.12.2014 skulle være indført et ledelsessystem på alle vandværker, som udpumper over 17.000
m3 vand om året.
Ledelsessystemet skal beskrive og dokumentere risici samt forholdsregler fra boring til forbruger.
Bestyrelsen har i efteråret 2014 gennemgået et ”hygiejne kursus” (afholdt af Bo Væger) og
gennemgået hele proceduren fra den enkelte vandboring over vandværket til levering til
forbrugerne med god hjælp fra Bo Vægter, som har ydet et ekstraordinært stort stykke arbejde i
den forbindelse. Jeg vil derfor gerne udtrykke minstore tak til hele bestyrelsen for den velvilje –
ikke mindst tidsforbrug i weekender – man har lagt for dagen i 2014, som resulterede i, at vi kunne
leve op til lovgivningens krav om et veldokumenteret ledelsessystem pr. 31.12.2014.
Der kan læses nærmere om Ledelsessystemer og kvalitetssikring på vores hjemmeside
www.stjærvand.dk.
Arbejdet med ledelsessystemet har bl.a. betydet, at vi har besluttet at etablere et toilet samt
hygiejnezoner på vandværket, hvilket er medtaget i budgettet for 2015.
Bent Skovsende

