Generalforsamling Randbøldal Vandværk

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til den ordinære generalforsamling i Randbøldal
Vandværk, hvor er det godt, at se så mange fremmødte.
Endnu engang blev vores generalforsamling udskudt på grund af corona-situationen, men nu er
der heldigvis mulighed for at kan afholde den.
Som det første skal vi have fundet en dirigent, og der foreslår bestyrelsen Ib Jensen. Jeg skal lige
for en god ordens skyld spørge, om der er andre forslag?
Vi skal også have fundet en referent, og bestyrelsen foreslår Helle Jacobsen. Her skal jeg også
lige spørge, om der er andre forslag?
Med disse ord vil jeg endnu engang ønske jer alle sammen velkommen.
________
Vi begynder som regel med at berette om et stille år i vandværket, og det har det i den grad været,
og det afspejler min beretning også, idet der ikke er så meget at berette om. Der er pumpet 18.018
kubikmeter vand op, som er 1560 kubikmeter mere end i forhold til året før. Vores spild ligger på
917 kubikmeter, som er 9,3% mere end sidste år, og selv om der var et mere-spild, så viser vores
overvågning at ledningsnettet er tæt.
En enkelt vandafbrydelse den 1. oktober blev det til, ellers har vi været forskånet for de store
forstyrrelser. Vi kan ikke sige hvad årsagen var til afbrydelsen, men forsyningen var genoprettet i
løbet af 10 – 15 minutter, vi skal jo lige ned på vandværket og trykke på knappen. Her har
bestyrelsen kort været inde på, om der ikke kan etableres noget automatik, så vandværket selv
kan starte op efter en driftstop, men det er noget som bestyrelsen, vil taget op på de kommende
bestyrelsesmøder

Jeg vil godt lige dvæle lidt ved emnet omkring vandafbrydelser, da der er åbenbart nogle,
som mener, at vi godt kan gøre det hurtigere. (dette er uden for referat da det tilhører 2021)
– men i april måned i år var der en omfattende strømafbrydelse i store dele af Vejle
Kommune, og fra strømmen igen var etableret, gik der nøjagtig 3 minutter, hvorefter vi
havde en forbruger i røret, om hvor vandet blev af? På det tidspunkt var der allerede én fra
bestyrelsen på vej ned og starte værket op, som var i gang i løbet af 7 minutter efter at
strømmen kom tilbage. Kære forbrugere vær sød at tælle til 10 næste gang inden I ringer, i
de situationer løber vi så hurtig vi kan.

Jeg var kort inde på det ved sidste generalforsamling, at døren ind til vandværket er blevet
udskiftet, hvilke var et krav fra Vejle Kommune, da der var begyndende råd i træværket.
Ved den lille pumpestation på Bindeballevej er tagkonstruktionen blevet udskiftet, da hele taget
blæste af. Adgangsvejen ned til pumperne er blevet forbedret væsentlig, og så er lugen blevet
aflåst.

En anden ting som jeg også berørte ved sidste generalforsamling, var at vandværket afventede en
godkendelse fra Vejle Kommune omkring udledning af vandværkets skyllevand. Kan fortælle, at
godkendelsen kom i hus i september måned.
Midt i juni måned fik vi fortaget vandprøver ude ved en af vores forbrugere og på vandværket, hvor
alle prøverne efterfølgende var ok. Vi var lidt bekymret, om der nu viste sig noget malekitgrønt i
prøverne, da der var kort forinden blevet rodet op i søen. Det bliver så spændende igen til august
hvor søen skal renses op, om det kan ses i vores drikkevand.
Vi havde problemer med et dræn ved vandværket, som var tilstoppet, og som gav en del vand inde
på gulvet på vandværket. Vi fik efterfølgende drænet renset op, men en overgang var vi bange for,
at det var ødelagt, da oven over drænet var jorden sunket sammen, men det viste sig, at ved en
tidligere opgravning på området, at jorden ikke var stampet ordentligt, og så var der hældt store
sten ned i udgravning, som udgjorde nogle store mellemrum. Dette er bragt i orden.
Bestyrelsen er blevet enige om, at hvis der opstår vandafbrydelser hos forbrugerne, så må
forbrugerne fremover ringe direkte til Randbøldal VVS, og uden for åbningstiden direkte til deres
vagttelefon. På den måde får bestyrelsen mere ro, og ikke skal være afhængig af en telefon dag
og nat. Det hele er anvist på vandværkets hjemmeside. Det er naturligvis stadigvæk for
forbrugerens egen regning hvis reparationen er efter vandmålerens indgang.
De fleste spørgsmål som vandværket får fra forbrugerne, er vedrørende regninger og aflæsninger.
Det er spørgsmål, som vi som regel sender videre til EDB-Service, og derfor har vi - som kontakten
til Randbøldal VVS for det tekniske - også anvist på hjemmesiden hvordan man kommer i kontakt
med EDB-Service. Det betyder også, at man ikke længere kan komme i telefonisk kontakt med
vandværket, men udelukkende kun pr. mail, da de fleste spørgsmål som sagt er rettet til EDBService. Vandværket svarer naturligvis på de mails, som nu må komme, enten det er teknisk eller
regningsmæssigt art.
I efteråret blev vandværket kontaktet af 2 netbutikker, da de havde modtaget nogle store ordrer i
vandværkets navn, hvoraf den ene var musikinstrumenter og den anden noget edb-udstyr.
Netbutikkerne havde luret bestillingerne, og ringede derfor til os for at høre om, det nu kunne
passe. Vi kunne fortælle, at vi ikke havde bestilt noget som helst. Netbutikkerne gav os navn og
mailadresser på dem, som havde bestilt, og sagen blev efterfølgende anmeldt til politiet. Det er
åbenbart dagligdag for mange af de store netbutikker med falske bestillinger.

