
Årsberetning 2021

Det gik ikke helt som vi havde planlagt, da Silhorko skulle renovere vores forfilter, vi
blev tvunget til at bestille og montere 1 ny tank, da Silhorko kom i gang med arbejdet
meddelte de at der måtte en ny tank til, da den gamle var tæret, den nye tank kunne
leveres  i uge 5, 2021, arbejdet blev dog forsinket, så vi måtte købe vand via vores
reserveforsyning til Herning Vand fra januar og 3 mdr. frem, men nu kører det som
det skal og Gert fra Herning Vand er godt tilfreds.

Vi har i 2021 udpumpet 304.531 m3 og solgt 280.135m3, det betyder vi i 2021 har et
tab på 8%.

Vi har opsagt vores samarbejde med GEV, der var løbende ting vi ikke var tilfreds
med.
Fremover skal Herning Vand og firmaet Blicher tage sig af vores bogholderi, GEV
opkræver forbruget færdig for 2021 og Herning Vand tager derefter over, og
opkræver aconto  for 2022 fra den 1 maj 2022.

Vi  skal have nye Vandmålere i 2022, der vil blive sendt brev om udskiftnings
tidspunktet fra Kamstrup, som står for udskiftningen, det drejer sig om ca. 2.000
målere ialt.
ca. 124 installationer er monteret med nye målere, Herning Vand står for det
administrative, såsom målerkort mv. det er samme målernr. der føres over på de nye
målere
Vi har fået tilladelse til at opsætte en antenne i skorstenen på Verdos Varmeværk på
Nordgaden, det er til brug for de målere der har dårlig modtageforhold. I samarbejde
med Verdo er det afprøvet om skorstenen er stabil nok.
Henning Jepsen har været ude ved de store vandmålere og jeg skulle finde 25
husstande til afprøvning, før vi rigtig starter udskiftningen.

Af nye udstykninger er der 46 nye grunde på Helstrupvænget, ialt har vi i 2021 fået
97 nye forbrugere, ialt har vi nu 2.150 forbrugere

Vi har haft møde med Bjarne Rohde og Søren Fløe samt Herning Kommune
vedrørende BNBO og erstatning for samme.

John Bech arbejder på vores ny hjemmeside.

Der har kun været små brud i 2021, sammen med stophaner der ikke kan lukke.

Til sidst vil jeg takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde, og tak til Jan
Heesgaard og Jens Laursen.


