Årsberetning 2015
Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsen har i 2015 holdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære generalforsamling.
I/S Åbjerg Vandværk er i 2015 nu endelig helt nedlagt – årsagen til forsinkelsen har været
vandværkets ejendom på Åbjergvej 2, som i vores tilfælde var tilskødet til I/S Åbjerg Vandværk
og ikke blot til Åbjerg Vandværk. Juridisk set skal ejendommen således overdrages til Amba’et
og det var ikke lige til. Heldigvis er transaktionen blevet godkendt af Skat – og dermed er alle
opgaver i forbindelse med overgang til Amba afsluttet.
I årets løb har vi haft 4 brud på ledningerne – disse brud har ikke været specielt komplicerede
og derfor ikke kostbare, men asfalt er meget dyrt – og det ender altid med opgravning i vej
eller fortov. Derudover har der i årets løb været udskiftet stikledninger til 1 ejendom; men 4
ledningsbrud er stadig alt for mange for et vandværk med et ledningsnet af vores størrelse.
Ledningsrenoveringsprojektet, som blev ændret ved en ekstra-ordinær generalforsamling i
januar 2015, kom desværre ikke i gang i eftersommeren som bestyrelsen havde stillet i udsigt.
Årsagen var, at de 4 tilbud vi modtog alle var langt dyrere end vi havde forventet. Henover
foråret og sommeren har der været arbejdet med en mulig tilpasning af projektet og sluttelig
har 2 entreprenører afgivet et opdateret tilbud. I den forbindelse har der også været afholdt
møde med Frederikssund Kommune – resultatet af det blev, bl.a., et fællesmøde med
Frederikssund Forsyning om evt. overtagelsesvilkår og udarbejdelse af et egentlig
overtagelsestilbud. Dette tilbud vil blive behandlet på generalforsamlingen i april 2016,
sammen med de opdaterede tilbud fra entreprenørerne.
Vores vandanalyser viser fortsat, at der er BAM i vandet, men niveauet er uændret i forhold til
2014 – der er derfor ikke behov for specielle tiltag for tiden. Vest-boringens renoveringsbehov
er fastslået, men bestyrelsen har besluttet at udskyde denne opgave til vi har fået etableret en
ny nød-forbindelse, således at evt. overraskelser bliver imødegået.
Med bekendtgørelsen om kvalitetssikring i almene vandværker skal driftsansvarlige og
lignende personale have uddannelse indenfor vandværksdrift og vandværkshygiejne. I vores
tilfælde tog formanden begge kurser i 2014; i 2015 har vandværkspasseren været på hygiejnekursus, mens næstformanden har været på driftskursus. Åbjerg Vandværk er dermed godt
dækket ind i forhold til bekendtgørelsen. Bestyrelsen ønsker at sikre at vores viden løbende
bliver opdateret og forbedret og vi vil derfor deltage i kurser også fremover.
Tidligere har vi omtalt BNBO’er som en opgave, der ventede forude. Frederikssund Kommune
har imidlertid valgt, at det skal være op til vandværkerne selv at træffe frivillige aftaler med
lodsejerne omkring begrænsninger. Ligesom vores kolleger i Frederikssund Vandråd er vi en
anelse rådvilde – hvilke begrænsninger og præcis hvilke ejendomme er de to gennemgående
spørgsmål. Formanden og næstformanden har deltaget i et mini-seminar om dette emne med
Naturstyrelsen – og vores konklusion er, at eftersom Naturstyrelsen forventer BNBO-planerne
udmøntet i alle kommuner med udgangen af 2016, så afventer vi blot begivenhedernes gang.
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I efteråret 2014 udarbejdede Frederikssund Kommune en generel beredskabsplan, som også
omfatter vandværkerne. Det er imidlertid nu klart, at vandværkerne ikke skal opfatte denne
beredskabsplan som en afløser for en egen plan. Vi skal derfor have udarbejdet en
beredskabsplan, der kun gælder for Åbjerg Vandværk – bestyrelsen vil derfor sætte gang i
dette arbejde i den kommende tid.

Fra og med regnskabsåret 2015 – det regnskab som aflægges på denne generalforsamling –
skal regnskabet følge reglerne i årsregnskabsloven. På dette punkt er Åbjerg Vandværk
heldigvis godt foran de fleste andre mindre vandværket, i det vi både har godkendt revision og
et regnskab, der følger loven. Denne nye regel er utvivlsomt en væsentlig udfordring for mange
mindre vandværker.
På selve vandværket fik vi i sommerferien udskiftet nogle rør, der var tæret i udpumpningen –
det blev gjort i sommerferien, da vi så pga. lille forbrug kunne undgå at lukke for vandet.
Boring ØST gav problemer i forhold til ydelsen og derfor blev pumpe og stigrør trukket op med
en kran – alt blev rengjort for okker og ydelsen er nu helt i top. Boring VEST havde problemer
med tærede rør i boringstoppen og vi valgte derfor at udskifte hele boringstoppen til rustfrie
materialer. Derudover er der blevet installeret timetællere på boringspumperne, så vi ved hvor
meget de kører. Der er desværre stadig rør på vandværket som tærer, specielt på filtersiden,
men vi reparerer i fornødent omfang – vi skal huske på, at disse rør er fra 1958.

Frederikssund, 19. april 2016.
Michael Tofte,
formand.
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