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Referat fra generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00
Restaurant Tronborg – Grenåvej 2
17 interessenter mødt.
Formand Henrik S. Møller bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Aage Stenz blev foreslået og valgt.
Generalforsamlingen blev erklæret lovlig, idet indvarslingen var sket ved nyhedsbrev udsendt i
januar 2017, med sidste udsendelse den 1. februar 2017.
Der var ingen indvendinger mod lovligheden af afholdelse af generalforsamling.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Henrik S. Møller fremlagde bestyrelsens beretning og kom bl.a. ind på
 At vi i 2016 havde gennemført en om- & tilbygning af vandværket på Asser Rigs Vej,
således at vi nu har fået nogle gode og velfungerende lokaler, det være sig kontor,
mødelokale og adskillelse af administration og drift. Det er første gang i 50 år at vandværket
foretager nyt byggeri.
 At vi have afholdt et åbent hus arrangement i slutningen af august på en af de eneste
sommerdage. Det var meget velbesøgt idet ca. 136 lagde vejen forbi. Der var en god
spørgelyst fra de deltagende og det er bestyrelsens opfattelse at alle havde en god dag. Nåede
man ikke at se værket på det åbne hus kan man altid kontakte vandværksbestyreren for at
aftale et besøg.
 At vi i efteråret fik fornyet vores vandindvindingstilladelse for en ny 30 års periode.
 At vi ikke i årets løb har haft nogle uventede opgaver.
 At samarbejdet med de tre vandværker, Assentoft, Langkastrup & Uggelhuse forløber fint til
begge parters tilfredshed.
 At vi aflæser målerne en gang om måneden og at vi nu kan kontrollere med udpumpet
mængde. I forbindelse med aflæsningerne bliver de forbrugere kontaktet, hvor vi, fra
måleren, får meddelelse om utætheder. Det er vores opfattelse at de forbrugere der bliver
adviseret om dette i sidste ende får en god oplevelse, selv om det i starten kan være træls,
hvis man skal have gulv med videre brækket op.
 At det jo ikke er vandprisen der er den dyre del, men med alle afgifter lagt oven i bliver det
en dyr affære med utætheder i sine installationer.
 At vi i december besluttede os for at udskifte vores SRO anlæg, idet eksisterende ikke
længere supporteres. Leverandør er valgt og arbejdet går i gang efter påske.
Beretningen blev herefter sat til debat. Ingen ønskede ordet til beretningen, som herefter enstemmigt
blev godkendt.
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Vandværksbestyreren gennemgik regnskabet og resultatet som er et overskud på kr. 28.147.
Ingen bad om ordet til regnskabet.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Vandværksbestyreren gennemgik principperne for budgettet og de efterfølgende udregnede priser.
Ingen bad om ordet til budgettet, som herefter blev enstemmigt godkendt.
5. Fremlæggelse af grønt regnskab til orientering
Vandværksbestyreren orienterede kort om baggrunden for udarbejdelse af grønt regnskab. Det
fremlagte grønne regnskab blev taget til efterretning.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmerne Jens-Erik Thomsen, Lasse Rasmussen og Leif Gindesgaard blev
genvalgt uden modkandidater.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen: Aage Stenz (1. suppleant) og Karl Sall (2. suppleant) blev
genvalgt.
8. Eventuelt
Karl Sall gjorde opmærksom på at han syntes at vandet nogle gange kortvarigt lugtede anderledes.
Ligeledes spurgte han til nyhedsbrevets orientering om at vandværket afleverede måleraflæsningerne
til Randers Spildevand, om det bare var noget man gjorde.
Vandværksbestyreren orienterede kort om at, den dobbelte ledningsføring vi har en del steder, er en
del af vores prioteringer at disse fjernes, således at der vil være en større omsætning i det resterende
ledningsnet og at vandet ved afgang opfylder de krav der stilles til det og at der er rigeligt med ilt i
vandet, som er med til at reducere eventuelle lugt og smagsproblemer. Mht. aflevering af
måleraflæsninger til Randers Spildevand, så modtager vandværket en betaling for disse.
Martin Thau spurgte om vi sammenlignede os med andre vandværker på udvalgte parametre.
Vandværksbestyreren orienterede om at det kan være vanskeligt at sammenligne, idet vandværkerne
har forskellige driftsvilkår, men af de parametre vi kigger på er energiforbruget pr. udpumpet m3 og
her ligger vi på 0,504 KWh, hvilket er i den pæne ende, så det korte svar var ja det gør vi.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Henrik S. Møller takkede til slut dirigenten for indsatsen.
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Referent:

Michael Mose

Referatet godkendt af:

Aage Stenz / dirigent

Henrik S. Møller / formand
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