Generalforsamling St. Havelse Strand Vandværk 4.5.2014
Bestyrelsens beretning for året 2013 ved formand Jørgen Krogh.
Der kan sagtens sidde folk der tænker, at jeg har taget en stak kopier af nogle beretninger og så ændret lidt hist og
her bl.a. datoerne, det er selvfølgelig ikke tilfældet.
Men at de langt hen ad vejen måske ligner hinanden skal i opfatte som noget positivt. Hvis der var en hel masse
store ting at berette om, ville det være til ugunst for jer og vandværket, så det er der ikke.
Bestyrelsens fornemste opgave er at få vores gamle veltjente vandværk til at fungere så optimalt som muligt og så
vidt muligt levere vand af en god kvalitet ud til forbrugerne helst 24 timer i døgnet og det lykkes ganske godt.
Vi har i 2013 udpumpet til forbrug 54173 m3 og indvundet 55963 m3, mod i 2012 udpumpet til forbrug 56326 m3 og
indvundet 58116 m3. Forskellen på udpumpet antal m3 og indvunden andel m3 er bl.a. forbrug på vandværket til
skylning af 3 store filterbassiner samt gennemspulning af ledninger efter eventuelle reparationer.
Ang. 2013 har vi i elforbrug brugt 24553 kw, det svarer til 0,44 kw pr. 1000 I vand for at hente det op fra ca. 30 m's
dybde, behandle det på vandværket og pumpe det ud i ledningsnettet til forbrugerne. 0,44 kw det må være nærmest
v.m. rekord, så det er ikke os at Dong spinder guld på. Oven i købet at vi sammen med de andre vandværker i
Halsnæs kommune samt de kommunale værker har sat os på minimum 1 mil. kw og dermed fået en favørpris.
En mere grel hændelse jeg vil nævne er at søndag den 15.12.2013 kl. 07 morgen blev jeg ringet op fra en af de højst
liggende ejendomme i forsyningsområdet, at de havde ingen vand. Jeg prøvede hos os selv og kunne konstatere at vi
havde vand men bestemt ikke under tryk. Hvad f.. var så det? Oppe på vandværket kunne jeg konstatere at filtrene
var lige så tørre som en flue i en kasse kiks, og der var heller ikke antydning af stærkstrøm. Jeg prøvede at få fat i
vores elmester "Nielsen el", men det var umuligt. Det viste sig senere at han var på jagt, men han kunne heller ikke
have hjulpet os alligevel.
På en af mine ture for at finde elektrikeren, kom jeg forbi 3 Dong-folk, der stod og slog ud med armene og skrabede
græstørv i vejrabatten. Jeg spurgte om de kunne give mig en forklaring på den manglende stærkstrøm, det kunne de,
de havde målt sig til en højspændingsledningsfejl i et jordkabel. De ventede nu på en gravemaskine, den ville komme
i løbet af ca. 2 timer og så skulle vi regne med, at der nok ville gå et par timer yderligere, så før kl. 15-15.30 skulle jeg
ikke sætte næsen op efter strøm. I mellemtiden var vores elektriker dukket op. Han fik en mindre sang fra de varme
lande om, hvorfor han ikke havde taget telefonen med på jagt, det snakkede vi lidt om, men det korte af det lange
er, at det kunne jeg sku også have fundet på, og han kunne som sagt ikke have hjulpet os alligevel.
Min kone trådte til som telefonsvarer hele dagen, hun fik 93 opkald. Lang de fleste forstående og venlige, men
selvfølgelig er der enkelte der skal have luftet den interne gadedreng. Min kone er et roligt og kultiveret menneske
"ellers havde hun ikke fået lov til at gifte sig med mig", så hun klarede det med telefonen. Kl. 16.10 havde vi igen
strøm på vandværket og så kan jeg godt love for at der blev gang i både indvinding og udpumpning.
Tak til min Bestyrelse og forretningsfører for et sagligt og godt samarbejde. Som en kort bemærkning vil jeg nævne,
at vi er gode og måske også lidt tålmodige til at få vores penge hjem, men det hører vi mere til senere.
Hvis i nu sidder tilbage og tænker, det lyder da meget nemt og godt, så er det der betyder noget, at vi har gode
villige håndværkere, engagerede/det gælder og andejægeren. Til gengæld bliver deres regninger også attesteret
samme dag jeg får dem og går derefter til betaling.
Vi skilter med vore håndværkere både på porten ind til Vandværket og på mit hegn på Bygvangen, så skal i bruge folk
i deres branche så støt dem, de er værd at holde liv i.
Har jeg sagt noget forkert er jeg villig til at gentage det og ellers tak til jer for at komme ned og høre hvor "let" det er
at skaffe vand til under to ører pr. I.
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