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TEAMS
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.

Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til honorar for det kommende år:
Bestyrelsen forslår uændret honorar på i alt kr. 100,000 for det kommende år.

5.

Budget, herunder takstblad, for det/de kommende år forelægges til godkendelse
- Bestyrelsens indstilling til takster for år 2021 herunder forhøjelse af det faste bidrag
- Bestyrelsens indstilling til etablering af antennemast til fjernaflæste målere.

6.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a) Bestyrelsesmedlemmer, afgående er
- Kim Velgaard
ønsker ikke genvalg
- Jens Kaas Sloth
ønsker ikke genvalg
- Finn Kristiansen
villig til genvalg
- Karsten Vestergård
bestyrelsen indstilling til kandidat
- John Sjølander
bestyrelsen indstilling til kandidat
b) suppleant, afgående er
-

7.

villig til valg
villig til valg

Valg af revisorer i henhold til §12
-

8.

Klaus Stampe Pedersen
Arne Sørensen

EY

Eventuelt.

bestyrelsen indstiller til genvalg

BERETNING FOR ÅRET 2020
Året der gik.
Året forløb meget tilfredsstillende. Stabil vandleverance, ingen brud på hovedledningen, men et
par brud på private stikledninger heraf flere konstateret vha de nye lyttede målere, alle
vandkvalitetsmålinger overholdt normer og kvalitetskrav og ingen større økonomiske negative
overraskelser.
De største aktiviteter i vandværket var nye boringer og prøvepumpninger, etablering af vand til
Fløjterupvej, ledningsnet til udstykningen ved Lind og Risør, målerbrønde samt etablering af cirka
1,000 fjernaflæste målere.

Økonomi.
Et tilfredsstillende driftsresultat – et mindre underskud på 365.000 i et anderledes år.

Vandkvaliteten: stadig helt i top.
Alle vandkvalitetsmålinger, viste meget tilfredsstillende resultater.
Prøveresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside www.tune-vand.dk

Vandets hårdhed ligger på 21-23.
Vandet er hårdt - dvs. kalkholdigt - hvilket forbrugerne skal være opmærksomme på i forbindelse
med dosering af vaskemidler.

Vandforbrug.
Der blev udpumpet fra 293,075 m3 vand fra vandværket i 2020.
Hos forbrugerne blev målt et forbrug på 277,978 m3 i Tune Vandværks forsyningsområde.
Vandværket har leveret byggevand til Lind og Risør samt brugt skyllevand – i alt 4,965 m3.
Differencen mellem udpumpet mængde og målt forbrug er et udtryk for utæthed(er) i
ledningsnettet og evt. for lidt registeret hos forbrugerne.
Vandspildet i ledningsnettet udgjorde totalt 10,009 m3 dvs. totalt vandspild for Tune Vandværk er
cirka 3,4% af udpumpet mængde.

Et godt råd - UNDGÅ VANDSPILD - det er kostbart
Check at vandmåleren står absolut stille, når der ikke bruges vand. Hvis dette ikke er tilfældet,
finder vandspild sted - typisk et toilet, der løber. Vandspild kan blive endog meget kostbart for den
enkelte forbruger, hvilket desværre også flere forbrugere har måttet sande.
Det er ejerens ansvar at sørge for, at konstateret eller formodet utæthed på stikledningen snarest
muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Arbejder med stikledninger kun må
udføres af autoriserede VVS-installatører eller vandforsyningens ansatte.
Det er også vigtigt at man kontrollerer sin sikkerhedsventil på fyret, da denne også kan give
anledning til stort vandspild, evt. skal man sin VVS for en sådan kontrol.

De(t) kommende år 2021 De nye boringer til erstatning af boringer ved multibane ved Tune hallen skal evalueres og
indvindingstilladelse søges for at vandværket herefter kan etablere råvandsledninger til værket for
videre behandling og distribution.
Anden fase af fjernaflæste målere forventes påbegyndt i 2021 således at alle Tune Vandværks
medlemmer kan få mulighed for at overvåge forbrug via computer og få notifikation ved brud samt
forhøjet forbrug. Denne fase inkluderer etablering af antenne site for indsamling af data.
Der skal også etableres en antennesite til indsamling af data fra de fjernaflæste målere. Sitet
etableres på Industrilunden 3, i Telia’s eksisterende mast.
En kundeportal er stadig under udvikling af Rambøll. Da Rambøll er allerede vandværkets
leverandør af forbrugsaflæsningssystem FAS vil valget af denne portal sikre en tæt integration
mellem forbrugerdata og afregning, med baggrund i de fjernaflæste data.
Det forventes at mindst 98% af alle forbrugere vil kunne fjernaflæses i forbindelse med årsskiftet
2021/2022 - når anden fase af udrulningen i 2021 er til ende bragt.
Vandværket vil også i det kommende år vurdere rentvandskapaciteten i sammenhold med den
fortsatte udbygning af Tune. Det forventes at dette udmøntes i etablering af to (2) ekstra
rentvandstanke samt opførelse af ny bygning og tilhørende rørarbejder.
Sidst men ikke mindst vil vandværket fortsætte opsætningen af målerbrønde, dog færre i 2021
grundet prioriteringen af fjernaflæste målere til alle.
Vel mødt på generalforsamlingen
Bestyrelsen.

Regnskab 2020 og Budget 2021
Det fulde regnskab kan findes på Vandværkets hjemmeside

Takster 2021

