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Efter generalforsamlingen i foråret 2010, konstituerede bestyrelsen sig som
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Menigt medlem

Der har i året 2010 været en tilgang på 6 nye andelshavere, således at der pr.
31.12.10 var i alt 713 andelshavere. Denne tilgang på 6 nye andelshavere
tyder på en fornyet optimisme med hensyn til lysten til at bygge nye
sommerhuse, og bestyrelsen kan kun glæde sig over denne interesse.
Vandværket har i 2010 solgt 45.790 m3 vand, og der blev oppumpet 52.700
m3. Der har været et lille fald i forbrug på ca. 1.000 m3 i forhold til 2009, men
forbruget er generelt meget stabilt. Når der fratrækkes ca. 2.400 m3 til
filterskyldning mv., så svarer det til, at vandværket har et vandspild på knap
10 %, hvilket ligger indenfor det acceptable niveau.
Vandkvaliteten har også i 2010 været i top, hvilket fremgår af den vedlagte
analyse rapport. Der har således i 2010 ikke været tegn på bakterier, eller
andre former for påvirkninger af vandkvaliteten.
Vi har i 2010 etableret en ny boring ved Hegnedevej. Boringen er etableret af
brøndboringsfirmaet GEO, som også har stået for prøvepumpning mv.. De
foreløbige data ser gode ud, og boringen kan levere 15 m3 i timen. Denne
ydelse er så stor, så vi forventer at være rigelig sikrede i mange år fremover
med hensyn til råvand. Vandkvaliteten på boringen er ligeledes fin. Vi afventer
nu den endelige ibrugtagningstilladelse fra kommunen, så vi kan gå i gang
med etablering af råvandsrørledning til vandværket, samt
nødforsyningsopkobling til Bornholms Forsynings ledningsnet ved hjørnet af
Hegnedevej og Pederskervej.
Udover det praktiske arbejde, ligger der også en del arbejde med tinglysning
af boringen og det nye ledningsnet, samt betaling af erstatninger til de berørte
grundejerne.
Regnskabsmæssigt var der i 2010 et driftsmæssigt overskud på kr. 283.257,
hvoraf kr. 275.000 er henlagt til dispositionsfond. Disse tal kan umiddelbart
virke høje, men der er samtidig, investeret i ny boring kr. 196.950, rør kr.
85.975 samt diverse el kr. 6.198. Det betyder, at der er samlet ”tæret” på
formuen. I 2011 vil der komme udgifter til etablering af rørledning, samt de
forannævnte udgifter til erstatninger og tinglysninger. Sømarkens Vandværk

har igennem de sidste 10 år haft gennemsnitlige årlige investeringer på
gennemsnitlig ca. kr. 235.000, så det budgetterede driftsmæssige overskud
anser vi for nødvendigt.
Samlet set er bestyrelsen godt tilfredse med det økonomiske resultat, men der
vil i årene fremover stadig være behov for konsolidering, så vi også i fremtiden
er klar til nye driftsmæssige udfordringer. Det samlede årsregnskab for 2010
kan ses på vandværkets hjemmeside www.sømarkensvandværk.dk.
I det forløbne år har det i medierne været fremme, at de små vandværker kan
få problemer med at klare de nye og større krav der stilles med hensyn til
sikring af vandkvalitet, drifts- og leveringssikkerhed, og økonomi. Bestyrelsen i
Sømarkens vandværk er af den opfattelse, at det stadig er muligt at drive
vandværket som privat, men vi er meget indstillet på at samarbejde med
vores nabovandværker, primært med hensyn til leveringssikkerhed, men vi er
også parate til at indgå i samarbejde på andre områder. I forvejen har de
private vandværker på Bornholm indgået fællesaftaler om bl.a. andet indkøb
og drift af lækagesøgningsudstyr, aftaler om priser på analyserapporter m.m..
I fællesforeningen er man fortsat meget opmærksomme på at fortsætte dette
samarbejde og bruge foreningen som et fælles talerør når det er relevant i
forhold til myndigheder mm..
Leveringssikkerheden har i løbet af året været meget stabil, og bortset fra et
par gange med strømsvigt så har alle andelshavere haft vand i hanen. Der har
også kun været konstateret en enkelt mindre lækage og deraf følgende
vandspil.
Med hensyn til vandspild vil vandværkets bestyrelse opfordre alle
andelshaverne til at være opmærksomme på lækager. Det kan f.eks. være ved
stophaner, hvor vi flere gange har oplevet udsivning, men det kan også være
andre steder, hvor man f.eks. undrer sig over at der er fugtigt. Et fugtigt
område kan skyldes en mindre lækage på en ledning.
Samtidig vil vi opfordre til, at man rutinemæssigt lukker for ventilen i
målerbrønden hvis man i perioder ikke anvender huset.
Til slut vil jeg takke samarbejdspartnere og især driftsleder Ejvind Hansen for
et godt samarbejde. Ejvind Hansen er den person andelshaverne i det daglige
har kontakt til, hvis der er spørgsmål eller problemer. Ejvind Hansen står også
for måleraflæsningen.
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