
Arsberetning 2019.

Det har været et meget specielt år 2O18, og vi er knapt ovre det hele endnu.

Det startede med at Henry, vores bogholder i ca.4O år blev syg, han blev så syg, at

vi måtte finde en anden tøsning, Henry var indforstået med det. Det gjorde mig ondt,

at nu var det slut, Henry har altid været en god mand for Snejbjerg Vandværk.

Vi måtte finde en anden løsning, viforsøgte med Kibæk Elog Varmeværk, men

Kibæk og Studsgaard var gåettil Grindsted El og Varmeværk. Vi kontaktede

Grlndsted El og Varmeværk (GEV) og har haft flere møder med dem, resultatet blev

at de klarer vores bogholderifremover, dog skulle vi selv afslufte 2018.

Det ville sige, at vi skulle sende opgørelser ud for 2018, vi stod midt i

årsaflæsningen, og GEV skulle sende aconto ud for 2019-

Da trådte Jan Heesgaard tit, som en utrolig stor hjælp, vi kunne på ingen måde have

klaret det selv- Han fik Sine og Sara til at hjælpe os, en god hjælp, efter at Leif og ieg
hentede udstyret hos Henry, og fik det sat op hos Jan, så kørte det-

lkke nok med det, så blev vores Entreprenør Svend Erik syg, det betød at vi nu

fremover har fået Entreprenør Anton Christensen til at hjælpe os, Svend Erik påtager

sig ikke store opgaver mere.

Det var alt det negative, der er også positive ting at berette om, Told og Skat har tabt

sagen, så vi nu skal have vores indbetalte penge retur, ca. 1 mill. kroner.

Det ser nu ud til, at vi kan korrune ud af vandsektorklven, senest i2O21 og måske

før, Jan Heesgaard hiælper os med sagen.

Vandforbrug, vi har i 2018 udpumpet 308.781 m3v, vand, ca. 20.000 m3 mere end i

2017.
Vi har solgt 286.640 m3, det giver et tab på7,2o/o.

Nye forbrugere i 2018 er 87 ialt, det er på Drejet, Ørskovbakken, Lergrawej og

Klokkeblomsten.

Vandkvaliteten er god, og er lagt på hjemmesiden. Vi har prøvet tre boringer, som

var lukket på grund af pesticider for nogle år siden-

To af de tre boringer var der stadig pesticider i, dem har Højfeh lukket, den tredje

boring er ok, men ikke i brug, der er taget 12 prøver og 8 hos forbrugere.

John Bech er færdig med vores Persondata og har været på kursus i det.

Brud, der har været følgende brud, ved Syrenparken 13 - 15, Snejbjerg Hovedgade

61, Asylgade 8, Rughaven 4. Hele Labyrinten er renoveret.

Studsgårdvej, stien til Dagmarvej, Marievej er renoveret, samt 4 store ventiler i

ru nd kø rs len Toustru pvej- M u n kg ård kvarteret.



Som det vil fremgå af regnskabet har vi været nødt til alfothøie vores kassekredit

med kr.500,000.

Nye udstykninger i2019,lde huse vil gerne have lavet en udstykning på

Langvadbjerg Enge, vi mener det bliver samlet ca. 60 huse. Herning Kommune vil

udstykke 100 grunde vest for Ørskowænget.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. Der skal

lyde en tak til Henry for godt samarbejde gennem de mange år.

Tak til Carsten, Jesper, Svend Erik, Jens Lavrsen og Jan Heesgaard med sine piger.


