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Bestyrelsens beretning for 2019
Tirsdag den 19. marts sidste år afholdt vi generalforsamling i Hou
Vandforsyning med 18 deltagere, heraf 15
stemmeberettigede.
Umiddelbart efter generalforsamlingen vedtog bestyrelsen en uændret
konstituering med Henning Madsen som formand og Keld Olsen som
næstformand.
Siden har der så været afholdt yderligere 6 bestyrelsesmøder, der kan
opsummeres som følger:
Projekter:
På sidste generalforsamling manglede der udskiftning af ca. 185 målere til
Kamstrup målere med radioaflæsning. Det job er afsluttet inklusive de store
målere til de store forbrugere.
Aflæsning ved forbi-kørsel blev gennemført, men ikke uden problemer – der
skal tålmodighed til. En del af de store målere kom ikke med, de måtte aflæses
særskilt – men, problemer på grund af manglende aflæsningskort er ovre for
altid.
Der bygges fortsat i Bøgelunden, første tre indflytninger på Klitrosevej er
registreret, nr. 29 er kommet til.
SMS-løsning omkring lukning af dele af nettet blev diskuteret. Da vi maksimalt
har brug for det én gang om året blev det forkastet som for dyrt.
Der er kommet forespørgsel om tilslutning af Vestergade 40. Vi regner på det.
Vil Gersdorffslund med? Deres vandværk, der også forsyner nr. 40, ligger lige
bag nr. 40
Drift:
På Statistikblad 2002 - 2019, kan det ses at:
Vi har i 2019:

Købt 83.803 m3 vand hos Odder Vandværk
- det er 2.313 m3 – eller ca. 2,7 % mindre end sidste år
Solgt 84.375 m3 vand til Hou og omegn
- det er 2.953 m3 – eller ca. 3,4 % - mindre end sidste år.
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Vi har tabt --572 m3 vand, det giver en spildprocent på -0,7 mod -1,4 sidste år.
Vi sælger 572 m3 vand mere end vi køber – det er godt klaret, når vi ikke har
egne boringer! Vi har et tæt ledningsnet.
Vandet er solgt til 747 forbrugere, det er en stigning på 3, hvoraf 655 er
andelshavere.
Vandkvaliteten er i orden. Det viser de sidste to prøver eurofins har taget.
Herefter blev eurofins fyret og jobbet givet til Analytech, der var billigere.
Desuden har Odder Kommune meddelt med baggrund i Coruna virus, at der
ikke ville blive foretaget vandprøver i Hou indtil videre, kun ved Boulstrupværket.
Odder Kommune startede med at stille store krav til Hou Vandforsynings
vandprøver. Prisen for prøverne var pludseligt mangedoblet. Efter formanden
og Odder Vandråd havde haft en samtale med Odder Kommunes ingeniør faldt
kravene til det normale leje.
Vi har kun haft en enkelt lækage, en defekt stophane.
I sidste års beretning var vi omkring vandtrykket, specielt i de højtliggende
områder såsom Bøgelunden. Der var problemer. Det lykkedes endeligt at få
nogle analyser fra Odder Vandværk, der viste, at der burde etableres forsyning
via en 200 mm ledning til Hou fra Boulstrup, for at sikre forsyningen.
Den nuværende ledning er på 110 mm og den forsyner også Hou Strandpark.
Vi valgte at føre en 110 mm ledning fra Houvej ad Møllemarken til Espelunden.
Odder Vandværk valgte nu at etablere en pumpebrønd på Spøttrup Strandvej,
hvor vi før havde en trykreduktion, denne er tidligere fjernet. Dette er uden
udgift for Hou Vandforsyning, og foreløbige målinger viser en trykforøgelse på
ca. 5 mVs – udgangspunktet var 40 mVs, men styringen er ikke færdigjusteret.
I forbindelse med etablering af bypass ved pumpebrønden kom der et par
kortfristede lukninger, der skabte nogen ballade med telefonopkald til over
midnat. Når lukkevarslet er på ca. 36 timer er der ikke meget andet at gøre end
at informere de store forbrugere og erhvervsliv, samt forklare på hjemmesiden.
SMS-service m.v. er ikke lønsomt for os.

Forretningsfører: Niels Mondrup Pedersen, Stadionvænget 34, Hou, 8300 Odder,
Tlf: 23 43 17 01; mail: hou-vand@hotmail.com; www.houvand.dk
CVR/SE NR: 29762228: Bank: Jyske Bank, Odder, reg. 7250 kto: 0001580478
Side 2 af 3

HOU VANDFORSYNING AmbA
2020.05.29/nmp

Bestyrelsens beretning for 2019 – 3.
Økonomi:
Bestyrelsen fremlægger en årsrapport for 2019 uden anmærkninger fra
Revisionsfirmaet Christensen & Kjær og budget udarbejdet af bestyrelsen.
Priserne på vandet for 2020 er fortsat uændrede fra 2018 og -19, og vi klarede
driften – herunder måler-udskiftning og ny ledning ad Møllemarken – uden
optagelse af lån.
Regnskabsåret er uændret kalenderåret, og aflæsningsdato er 1. december.
Forfaldsdatoer bliver 11. januar, og 11. juli for aconto.
Organisation:
Vi kommunikerer med forbrugerne ved annoncering i Odder Avis, direkte med
brev til forbrugerne delvist uden om postvæsen, på hjemmesiden houvand og
på oplev-hou. Ca. to tredjedele har afleveret mail-adresser til os, og det må I
gerne holde vedlige.
I år er bestyrelsesmedlem Ole Poulsen på valg. Ole genopstiller til posten.
Holger Jensen er som suppleant trådt ind for Poul Hulgaard, der var på valg.
Holger ønsker ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem, der skal nyvalg til.
Keld Olsen har efter eget ønske forladt bestyrelsesarbejdet. Keld var ikke på
valg. Derfor er suppleant Lars Petersen trådt ind i bestyrelsen.
Der skal altså vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Holger Jensen genopstiller gerne som suppleant.
Bestyrelsen anbefaler, at revisionsfirmaet Christensen & Kjær med
statsautoriseret revisor Finn Brogaard genvælges.
Tak - vor VVS-mand Peter Larsen og bestyrelsen for godt samarbejde og til
BHKV for husly til vore møder.
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