Generalforsamling 2021.
Det har været et højst usædvanligt år. Corona har hærget og nok berørt os alle sammen på en eller anden
måde. Og for mit vedkommende har jeg været syg siden sidste generalforsamling i august 20.
Derfor har vi jo heller ikke været overbelastede med bestyrelsesmøder, og ikke holdt de møder vi plejer –
og vi har desværre heller ikke fået ændret hjemmesiden.
Men….. nu håber vi at Coronaen er på tilbagetog.
Vi er så heldige at have et vandværk som er nyt og fungerer godt, og vi har nogle gode og fornuftige
medarbejdere, så derfor har vi heller ikke haft de store driftsproblemer. Samtidig har vi i stor udstrækning
holdt vores uformelle onsdags møder i kontortiden og har været så heldige, at der ikke har været
nødvendige og væsentlige beslutninger, der skulle træffes. Alligevel har det været lidt ”træls” ikke at kunne
have dialogen i bestyrelsen. Den er ikke uvæsentlig !!
Vi har solgt mere vand på grund af Coronaen – næsten 8000m3. det giver penge i kassen. Vi har ikke haft så
store vedligeholdelsesudgifter på ledningsnettet som budgetteret og vi har ikke brugt så meget el som
forventet. Alt sammen giver et større overskud på bundlinjen end forventet. Derudover har vi budgetteret
med en større udgift af renoveringen i 2020 end den kom til at koste.
Hele den renovering af ledningsnettet har stadig den effekt at vores vandspild kun er på 0,91 %. Det er et
umådeligt godt resultat. Vi har pumpet 122.628 m3 op og solgt 121.510 m3. Et resultat vi er stolte over.
Den helt store nyhed er dog, at vi har fået svar på risikovurderingen på BNBO – og at vi IKKE skal betale
erstatninger, fordi den nuværende beskyttelses zone vurderes, som passende. DET er en lettelse både for
os som forbrugere, men det må det også være for de landmænd som kunne blive berørt. Så vi kan derfor
stoppe opsparingen til BNBO erstatninger, og pengene vil blive betalt tilbage.

Og så har vi efter flere års udskydelse investeret i en ny vandværksbil. Peter bliver ordentligt kørende.
Vi er dog ikke gået helt i stå i forhold til ideer. Samfundet omkring os taler grønne løsninger, vi bliver
naturligvis også påvirket af denne holdning, både som mennesker og som bestyrelse. Vi har senere et
forslag til dialog og beslutning om solceller på vandværket. Jeg foreslog allerede for 10 – 12 år siden
solceller uden held, men nu må tiden være inde til at tage det op igen. Jeg har ikke en forventning om, at
det vil være en besparelse på elregningen, og jeg har heller ikke en forventning om at den hvis vi tæller
kroner og ører rent faktisk kan betale sig, men tiden er kommet til at generalforsamlingen skal tage stilling
til grøn løsning; og om bestyrelsen skal arbejde videre med løsningen.
Så …… set udefra et kedeligt år – men vi synes nu ikke at vand er kedeligt.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og vores uvurderlige ansatte for meget stor opbakning i Coronaåret og til
mig personligt under min sygdom.

