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Bestyrelsens beretning for 2020
Tirsdag den 07. juli sidste år afholdt vi generalforsamling i Hou Vandforsyning
med 13 deltagere, heraf 11 stemmeberettigede.
Generalforsamlingen var udsat i strid med andelsselskabets vedtægter § 6 med
hensyntagen til regeringens restriktioner på grund af covid 19.
Umiddelbart efter generalforsamlingen vedtog bestyrelsen konstituering med
Henning Madsen som formand og Troels O. Sørensen som næstformand.
Siden har der været afholdt yderligere 5 bestyrelsesmøder, heraf de sidste 3 på
nettet (skriftligt), der i alt kan opsummeres som følger:
Projekter:
Aflæsning ved forbi-kørsel kan nu gennemføres med en mangel på 14 af i alt
701 målere. Der arbejdes med antenneløsninger og kontrol af målernes
funktion for de 14 styk der mangler.
Der bygges fortsat i Bøgelunden, indflytninger på Klitrosevej finder fortsat sted.
Der foretages jordbundsundersøgelser på rallejet – Havnegade 2 B.
Vi drøfter forsyning af de 65 nye boliger plus erhverv på rallejet med Odder
Vandværk. Lokalplanen er vedtaget. Vi regner med at vi skal forstærke vort
ledningsnet. Odder vandværks computermodel med vort ledningsnet kan
fortælle os hvor.
Sidste år nævnte vi muligheden af at forsyne Vestergade 40 – ejeren fandt det
for dyrt og Gersdorffslund var ikke interesseret. Projektet droppet.
Østjyllands Brandvæsen ønskede alle brandhaner i Hou nedlagt på nær to, én
ved Havnegade 44, én ved Egmont Højskole. De to blev udskiftet, elleve blev
sløjfet. Østjyllands Brandvæsen betalte PVS for arbejdet, og HVF var tilfreds
med at slippe for den stillestående vand i brandhanerne.
Drift:
På Statistikblad 2019 - 2020, kan det ses at:
Vi har i 2020:

Købt 85.009 m3 vand hos Odder Vandværk
- det er 1.206 m3 – eller ca. 1,4 % mere end sidste år
Solgt 90.515 m3 vand til Hou og omegn
- det er 6.140 m3 – eller ca. 7,2 % - mere end sidste år.
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Vi har tabt – 5.506 m3 vand, det giver en spildprocent på – 6,4 mod - 0,7 sidste
år. Vi sælger 5.506 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 761 forbrugere, det er en stigning på 14, hvoraf 585 er
andelshavere.
Vi har indgået en aftale med Odder Kommune om datalogning på vandmålere i
Odder Kommunes bygninger. De har monteret antenner. Det bevirker at vi også
kan aflæse forbruget i deres bygninger og anlæg uden problemer.
DOMI ville installere separat vandmåling i boligerne i Stadionvænget for at
spare forbrug og penge. Der er i dag en fælles måler. Forbruget i bebyggelsen
er i forvejen i gennemsnit halvdelen af gennemsnitsforbruget i Hou – DOMI trak
forslaget tilbage.
Vandkvaliteten er i orden. Det viser de mange prøver fra ledningsnet og
taphaner der bliver taget af analyse-firmaet Analytech.
Vi har ikke haft lækager på nettet sidste år. Vi har ej heller haft problemer med
trykket.
Økonomi:
Bestyrelsen fremlægger en årsrapport for 2019 uden anmærkninger fra
Revisionsfirmaet Christensen & Kjær og budget udarbejdet af bestyrelsen.
Priserne på vandet er hævet efter at have været uændret i flere år – en stigning
på knap 3 procent fra 7,29 DKK/m3 til 7,50
Forhøjelsen skal være med til at finansiere udbygning af forsyningsnettet til
projektet på Hou Havn.
Organisation:
I år er bestyrelsesmedlemmerne Henning Madsen, Ole Dalsgaard-Andersen og
Lars Petersen på valg. Ole Dalsgaard-Andersen modtager ikke genvalg. Der
skal vælges eller genvælges to suppleanter.
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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