Bestyrelsens beretning for 2015 for Ålbæk Vandværk
Jeg vil nu aflægge bestyrelses beretning for 2015
Vandværket har indvundet 83.658 m3 råvand, ( det er en stigning på 13.540m3 fra 2014), vi har udpumpet
84.006m3 til forbrugerne, (en stigning på 7.337m3), og vi har skyllet 10.159m3 igennem vores filtre, og vi
har købt i Bunken 10.497m3.
Lidt hovedregning viser at vi har udpumpet 338m3 mere end vi har pumpet ind, men vi har ikke fået påtale
for dette fra kommunen, og bestyrelsen er opmærksom på dette, men det er omfangs krævende arbejde
for at tage flowmåleren af og sætte et blindstykke i, værket skal lukkes med, i to perioder.
Vores regnskab viser desværre et underskud på kr.104.877 , dette vil kasseren komme ind på senere.
I januar fik vi en defekthed på vores flowmåler på udpumpning siden, og vi skiftede elektronikken ud, med
en ny enhed.
Der har i 2014først på året været en del problemer med vores skylle program, det kører over en
programeret plc. Vi måtte kører det manuelt, med start hver 3 dag kl. 22 om aftenen, leverandøren
gennemgik hele programmet, og vi fik det rettet til, og kunne overgå til auto drift igen.
Den 1 maj holdt Ålbæk vandværk et lille jubilærum , idte at vores driftleder Jørgen Steen havde været ansat
i 15 år, tillykke igen og tak for indsatsen
Vores driftleder har i nogen tid haft problemer med at få vand nok igennem vores vandværk, og det blev
bare værre, så vi besluttede at tømme forfilter 4 og efterfilter 3, og da det var gjort så vi fejlen tydelig, de
dyser der sidder i bunden var stoppede(vis en dyse)så tog vi en snak i bestyrelsen og indhentede tilbud på
opgaven, og resultat blev at alle filtre måtte tømmes, nye dyser, rep. I bunden , gemme noget af det gamle
filter mat. Til podning og desuden blev alle rør i ing. Adskildt og renset efterset for funktion , alt samlet igen
alt dette arbejde startede 14 sept. Den 5 oktober tog man en bakterie prøve, den var i orden, vores analyse
firma Analytek tok en prøve og den 21 okt. Begynde vi igen at lave vand til byens borgere.
Da Ålbæk vandværk ifølge loven skal have et ledelses system, der beskriver hændelser på værket,
anskaffede vi Tethys fra FVD, vores hovedforening, men det viste sig at være for stort for os, og det
krævede at vi skulle have internet på værket og vi opsagde dette og gik over til et papir system, som er
godtaget ved kommunen.
I 2015 sluttede arbejdet i det af regeringen nedsat vandløbs vandråd, og så langt så godt, men de
foreninger der var i dette råd, blev enige om at forsætte med at mødes et par gange om året, nu vil
naturstyrelsen, på regeringens vegne genoplive disse vandråd, sidst på 2016, med nye opgaver, jeg er rep.
For fvd i frederikshavns kommune
Det rigtige vandråd i Frederikshavns kommune, hvor jeg er formand, har bl. Andet arbejdet gået på et nyt
regulativ, der ikke blev godkendt af kommunen, i første omgang, idet at der er nogle bekendtgørelser der
er lavet om, men det skulle nu være på plads til 2016. På grund sammenlægning af vores beredskabscentre,
skal vores beredskabs planer ændres, arbejdet skal være færdigt i 2016, så det vi gerne ville have ændret i
2015, kunne ikke gøres fordi der var ingen der ville tage ansvar for disse planer.

Tilslut vil takke vores driftleder Jørgen Steen for et solidt og godt arbejde for vores vandværk, og byens
forbrugere, tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak til vores leverandører, og hermed vil jeg overlade
beretningen til generalforsamlingen

