Bestyrelsesberetning 2017/18
Bestyrelsesmøder:
Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. 4 bestyrelsesmøder og en
generalforsamling er umiddelbart meget i et så lille vandværk, men en række af
myndighederne pålagte administrative opgaver kræver en mødeaktivitet på dette niveau.
Møderne er foregået i en god samarbejdsånd, og har altid været præget af en god og
konstruktiv dialog.

Bestyrelsen
Grundet Knud Erik Petersen personlige fravalg af posten som bestyrelsesformand i
valgbarhedsperioden, tiltrådte suppleant Patrick Techlo som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen har således siden november 2017 bestået af formand Søren Groth Therkelsen,
Kasserer Ruth Jensen, Sekretær Ulrik Hven og bestyrelsesmedlem Patrick Techlo.

Hjemmeside
Hjemmesiden – www.farnaesvandvaerk.dk er blevet opdateret og har fået et nyt look.
Siden er ajourført med en række af oplysninger, og fremstår nu i et professionelt design.

Driften
Vandværket har fungeret upåklageligt, og kun mindre driftsforstyrrelser er forekommet.
Vandværket er nu 25 år, og alderen har nu slidt så meget på de 3 udpumpningspumper, at
disse må forventes udskiftet i 2018.

Ny Drikkevandsbekendtgørelse
Miljø- og Fødevareministeriet har i efteråret 2017 fremsat en ny drikkevandsbekendtgørelse.
Dennes intention er, at den enkelte forbruger skal have en større garanti for rent drikkevand.
Dette medfører, at der nu skal arbejdes med en 4-årig prøvetagningsplan, og at vandprøverne
skal udtages såvel på forsyningsnettet som hos forbrugerne.
Hvordan og hvilke udfordringer denne ændring på sigt medfører, kan der pt kun gisnes om, da
prøvetagninger først nu her i begyndelsen af 2018 gennemføres efter den nye
drikkevandsbekendtgørelse.

Vandmålere
Alle vandmålere vil blive udskiftet i 2018/19, og dette med traditionelle modeller.
Bestyrelsen har vurderet, at tidligere erfaringer med elektroniske målere ikke har været
positive, og udskiftningen derfor bør ske med traditionelle vandmålere.

Samarbejde med revisor, forretningsfører og vandværkspasser.
Endnu engang har samarbejdet forløbet upåklageligt, og alle parter har gennemført de daglige
gerninger med stor sikkerhed og akkuratesse. En særlig tak skal tilflyde vandværkspasser Kai
Madsen.

