Bestyrelsens beretning for året 2020
For Hammerum vand AMBA.

Efter en del forhindringer med Coronaen er det nu blevet tid til at holde vores ordinære
generalforsamling.
Vi har også i år valgt at undlade spisning, men der vil være øl og vand på bordene så i kan få skyllet
halsen, og senere vil der komme kaffe og lidt kage til.

2020 blev så det år hvor alle har fået de nye vandmålere monteret, og derfor er vi sluppet for at
sende selvaflæsningskort ud. I 2020 er aflæsningen rykket en måned, så alle har betalt for 13
måneder, og i 2021 vil vi igen rykke aflæsningen en måned, så vi kommer til at følge kalenderåret.
Det er allerede indregnet i vores aconto betalinger, så det får ingen indflydelse for forbrugerne.
Af hensyn til forbrugerpleje og data til flyttere aflæser vi vandmålerne hver måned. Og det gør vi
ca. d. 15. i hver måned, og det giver os 2 målinger på samme aflæsning, nemlig d. 15. og d. 30. i
måneden før. Det bruges så til vores afregning af flyttere.
Vandværket har fået et nyt afregningsprogram. Det giver os nogle nye muligheder. Eksempelvis
faktura på mail. Der er lavet en ny portal, hvor man selv kan ændre mobil nr. og e-mailadresse og
se sine fakturaer. I fremtiden får vi mulighed for at sende sms, hvis der opstår fejl på jeres
målere. Det gør vi manuelt i dag, hvor vi henvender os direkte til forbrugeren, hvis der vises fejl.
Portaladressen og koder står på opkrævningerne, når i får den på mail eller PBS.
Renoveringer og nye forbrugere:
Vi har renoveret en trykstation på Frølundvej, som alle efter Tjørnevej er tilkoblet.
Ledningsrenovering på Bjødstrupvej 60 og Elmegade 23
Vandværket har nået en alder, som begynder at give udskiftninger. Så vi har fået nye
iltningsblæsere og en pumpe, VLT. styringer og en kompressor.
Ny forbruger på Haugevej, og på Hi Park 401, samt Transportcenteralle 15-17. Og 11 nye
forbrugere i Bøgeparken. Det skal også nævnes, at vi ingen brud har haft i 2020.
Vi venter i øvrigt stadig på at få vores skattepenge retur ca.1,4 mil. kr. En del af dem skal jo nok
bruges til det nye BNBO område, som vi skal have etableret inden udgangen af 2022.
Det sidste jeg har hørt om det er, at kommunen vil have det opstartet ca. i september måned i år.

I starten af 2020 fik vi opdateret vores regnskabsprogram fra Apia1 til Apia2. Og ved
årsafslutningen måtte bestyrelsen konstatere, at der var fejl og mangler i regnskabet, som gjorde
at revisoren ikke ville gå i gang med at revidere regnskabet. Det blev så besluttet at få Midt
Regnskab til at gøre regnskabet færdigt til revisoren. Midt Regnskab har tidligere hjulpet med
diverse opgaver. Så det var et naturligt valg, at vi valgte dem for at få et regnskab færdig til
revisoren, da de er specialist i netop dette vandværks program.
Efter samråd med IT firmaet Elbek og Vejrup og revisoren, finder en enig bestyrelse ud af, hvor
store udfordringerne er med den nye opdatering, og at vandværket ikke er i besiddelse af den
nødvendige kompetence til selv at klare regnskabet, og derfor beslutter en enig bestyrelsen at
outsource regnskabet til Midt Regnskab, og dermed foretage de nødvendige driftsmæssige
ændringer.
Bestyrelsen valgte herefter at udarbejde et alternativ, hvor den tidligere vandværksleder kunne
fortsætte som vandværksleder, men på ændrede vilkår, med nedsat tid og uden at skulle varetage
og have ansvar for regnskabet. Den tidligere vandværksleder valgte at takke nej til dette tilbud, og
blev derfor opsagt d. 31. marts 2021.
Desværre stopper det hele ikke her, for d. 21. maj i år valgte bestyrelsen at bortvise den tidligere
vandværksleder med begrundelse i illoyal opførsel. Vi kan ikke gå i detaljer med denne beslutning,
da det er en personsag. Kun to ting vil jeg nævne. Vi blev kontaktet af Herning kommunes afdeling
for teknik vand og miljø, som var meget bekymret for den besked, de havde fået. Det samme gør
sig gældende med Herning vand, som vi jo har aftale med om salg af data til afregning af
spildevand og flytteoplysninger, dem havde vi et langt møde med, inden de var beroligede.
Til slut vil vi til Ole sige tak for samarbejdet gennem alle årene. Fra begyndelsen af denne sag
havde vi i bestyrelsen håbet, at samarbejdet kunne have været fortsat på de ændrede vilkår.
Speciel til Jesper vil vi gerne komme med en stor tak for indsatsen på svære vilkår de sidste fem
måneder. Du har gjort det fremragende, og ved det ekstra kommunale tilsyn som blev foretaget,
fik du de absolut fineste påtegninger. Godt gået.
På bestyrelsens vegne.
Esben Madsen
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