NYHEDSBREV – April 2018
Bestyrelse og personale:
På generalforsamlingen i 2017 blev Hans Grøn Sørensen genvalgt som formand med akklamation.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, Børge Larsen og Georg Vad-Nielsen for helårsområdet og Henry
Hansen for sommerhusområdet blev alle genvalgt. Som suppleanter blev valgt Peter Jørgensen for helårsområdet og
Ivar Thomsen blev genvalgt for sommerhusområdet.
Som generalforsamlingsvalgte revisorer blev valgt Ole Sepstrup og Helle Winther, og som revisorsuppleant blev valgt
Carsten Larsen.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand: Hans Grøn Sørensen. Næstformand: Jens Karoli. Sekretær: Georg Vad-Nielsen, øvrig
bestyrelse: Henry Hansen, Børge Larsen, Steffen Jacobsen og Nils E. Høj.
Carsten Wiinblad er driftsleder og har Bent Nordal som fast afløser. Charlotte Petersen varetager
kontorarbejdet.
Årlig måleraflæsning:
Efterhånden som der sker udskiftning af vandmålere vil flere kunne aflæses elektronisk, hvilket nu sker for mere end
halvdelen af andelshaverne. Ved årsaflæsningen ultimo 2017 blev der således udsendt aflæsningskort til 704
andelshavere. 299 anvendte indtastning via hjemmesiden og 283 anvendte telefonen. 84 andelshavere havde ved
fristens udløb ikke oplyst selvaflæsning - sidste år var tallet 167.
På baggrund af erfaringer fra kolde vintre opfordres andelshavere med vandmålere på udsatte steder
atter til at forhindre, at de fryser. Andelshavere hæfter selv for udskiftning af frostsprængte målere, men
er velkomne til at søge rådgivning såvel om dette som andre problemer hos SEV’s personale.
Nye andelshavere:
Antallet af andelshavere udgør 2.263 pr. 31.12.2017, hvilket er en forøgelse med 21 fra 2.242 ultimo 2016.
Takstblad og vandpris:
Takstbladet for 2018 er godkendt af kommunen med en uændret vandpris på kr. pr. 7,75 m³ excl. moms.
Vandforbrug og ledningstab:
Der blev i 2017 udpumpet 198.238 m³, mens det fakturerede forbrug hos andelshaverne blev 175.765 m³
(I 2016 var det 176.905 m³). Det er et gennemsnitligt forbrug for SEV’s andelshavere på 87 m³ – hvilket er et fald på 2
m³ i forhold til sidste år. Ledningstabet er steget til 11,9 % i 2017, mens det i 2016 udgjorde 10,7 %.
Vandkvalitet:
Vandets hårdhedsgrad er 21 °dH. Det betegnes som hårdt vand. Husk derfor korrekt indstilling af vaske- og
opvaskemaskiner.
På hjemmesiden www.stroebyegedevand.dk kan findes andre analyseresultater bl.a. i den seneste
analyserapport af 25.09.2017. Her findes også nærmere information om de stoffer og egenskaber, der
analyseres for, samt om måleenheder og -metoder.
Vandrådet:
Vandrådet, i hvis bestyrelse vi er repræsenteret ved Georg Vad-Nielsen, har i det forløbne år især
beskæftiget sig med følgende emner:

•
•
•
•

Filterskyllevand
Indvindingstilladelser
Bekendtgørelse og ny vejledning om vandkvalitet og tilsyn
Nødforsyningsprojekt (Som vil sikre Strøby Egede Vandværk en samlet levering på ca. 65 % i
tilfælde af produktionsstop). Strækningen mellem Hårlev og Store Heddinge er pt. sat i bero.

Ligeledes blev der i efteråret 2017 afholdt uddannelse i de kommende regler om Persondataforordningen.
Bestyrelsen har i 2017 og primo 2018 arbejdet med følgende emner:
Tilbygning til Strøby Egede Vandværk:
I 2016 startede arbejdet med en tilbygning til vandværket – dette vil opfylde lovkrav til
hygiejniske opbevaringsmuligheder for reservedele - ligeledes etableres tiltrængt nyt slambassin og
mødelokale flyttes for at forbedre kontorforholdene for vandværkets ansatte, da der frigives nogle m².
Tilbygningen er færdiggjort ultimo 2017.
Regulativ:
Der er foretaget en opdatering af Vandværkets regulativ på baggrund af ny standard fra Danske Vandværker.
Blødgøringsanlæg:
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i årets løb har arbejdet med informationsindsamling med henblik på en
præsentation på generalforsamlingen i 2018. Arbejdet har bl.a. omfattet besøg på forskellige vandværker for at få
præsenteret mulige løsninger, samt informationer omkring omkostninger.
Persondataforordning:
Flere fra bestyrelsen har været på kursus i de nye regler vedr. den kommende Persondataforordning, og ligeledes er
der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at vi opfylder de kommende regler, som gælder fra 26. maj 2018.
Retssag:
Bestyrelsen har tidligere besluttet at køre en retssag angående et meget stort vandforbrug hos et par andelshavere –
vandet var løbet gennem vandmålerne – som blev testet og fundet at fungere tilfredsstillende – hvorfor Danske
Vandværker også var interesseret i sagen. Til trods herfor lykkedes det ikke, at vinde sagen i 2017 ved domsafsigelse i
Roskilde, hvorfor der er afholdt advokatomkostninger og omkostningerne til det store vandforbrug må bæres af
samtlige andelshavere.
Test af vandkvalitet:
Der er i årets løb udført ekstra test af vandkvaliteten i forbindelse med nogle af de nye stoffer (herunder desphenylchloridazon), som på landsplan er fundet forskellige steder. Der er ikke fundet noget i vandet fra Strøby Egede
Vandværk, ligeledes foranlediges test af det nyeste stof – 1,2,4-triazol.
Diverse:
Det er vigtigt, at Strøby Egede Vandværk på trods af de stigende krav fra de offentlige myndigheder og
forbrugerne fastholder sin gode økonomi, der er blevet opbygget ved målbevidst arbejde over en årrække.
Bestyrelsen er sig dette ansvar fuldt bevidst og mener, at Strøby Egede Vandværk med de allerede
gennemførte såvel som planlagte forbedringer og moderniseringer er godt rustet til fortsat at sikre
nuværende og fremtidige andelshavere og forbrugere en vandforsyning af høj kvalitet.
Ovenstående m.v. vil blive uddybet i formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-04-2018.
Med venlig hilsen
Strøby Egede Vandværk

