bestyrelsens beretning for 2017
ÅVV. Har udpumpet 85.854m3 vand til forbrugerne, indpumpet 93.933m3 råvand, brugt
13.291m3 til at skylle fltre med og kkbt 423m3 vand i Bunken.
Hvis man regner lidt på disse tal, kommer man frem til en dif. å 2212 m3 så det er sådan at
vi sælger/bruger mere vand end vi indpumper, men vi har ikke fået påtale fra kommunen,
Regnskabet viser et overskud på 91.438 kr. kassereren vil komme ind på dette under
regnskab.
Ved eftersyn af vores pumper i skoven, som vi får efterset 2 gange årligt, begyndte der at
vise sig tegn på at de havde kkrt i mange år, så de stod for enten en stor overhaling eller
anskafe nye, og der blev kkbt 10 nye til skoven aa vi var i gang med at efterse vores pumper
blev bestyrelsen enig om, at underskge mulighed for at skifte vores udpumpeenhed, der blev
taget tilbud hjem, og valget blev Grunfos, så i stedet for 5 pumper står der nu 3 pumper,
disse er meget kkonomiske med hensyn til forbrug af el, en meget fn styring og er nok noget
af det bedste på markedet i dag.
aer er flere gamle og dårlige ledninger i vores hovedledningsnet, det var i fkrste omgang
Elmevej og Hkvej og vv gik i gang med at fnde frmaer der laver nye ledninger, det var ikke
nemt, for når de fk oplyst adresse på vv, mente de at det var forlangt væk, tilsidt fk vi
kontakt til VERaO i Randers, og der blev afholdt et mkde for at se opgaven og gennemgå
denne, vores egen entrepenkr skulle grave, vi fk et tilbud, men kunne ikke acceptere dette,
og vv meddelte VERaO dette. vv tog en snak med Brkndborer Skrensen og Ågård, og de
påtog sig opgaven. vv havde håbet at vi kunne blive færdige i 2017, men af forskellige
årsager bliver det fkrst i 18, men Elmevej er færdig.
ÅVV har lukket flere gange for vandet, og brugt vores sms system så vores virker fnt.
Torsdag d. 23 marts havde ÅVV teknisk tilsyn på værket samt i skoven, alt som miljk folkene
har tilsyn med blev gennemgået, intet at bemærke.
Man fandt en rotte i Ålbæk, straks beslutte Åvvs bestyrelse at sætte rottelås i vores kloak,
aflkb for skyllevand, det kunne man ikke, så vi satte en ny brknd, med rotte lås, og prkvede
den af, dog uden rotte.
Vores driftsleder har afrenset hele vv bygningen, og en murer eftergået alle fuge m.m. så nu
står bygningen flot.
Tilslut vil jeg takke leverandkrer og samarbejdspartnere, for godt samarbejde, ÅVV
bestyrelse og tilslut og ikke mindst drift leder Jkrgen Steen for solidt og altid godt arbejde for
såvel vv som vores forbrugere

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen

