Egtved Vandværk
Ordinær generalforsamling i Egtved Vandværk d. 8-3-2017 kl. 19.30

Dagsorden!

Referat!
Velkomst ved formand Jens Peder Pedersen der byder velkommen til ordinær generalforsamling nr. 108. Hele bestyrelsen er til stede, og samlet antal personer til generalforsamlingen er i alt 28 stk. Ole Wiil holder oplæg omkring decentral vandforsyning. Ole er
formand for region syd i foreningen Danske Vandværker. Efter oplæg påbegyndes ordinær generalforsamling.

1. VALG AF DIRIGENT:

2. BESTYRELSENS BERETNING:

Som dirigent foreslår bestyrelsen Ejvind Sørensen, som efterfølgende enstemmigt bliver
valgt af generalforsamlingen. Ejvind takker for valget og fortsætter med at konstatere at
generalforsamlingen er lovlig varslet via Egtved Posten d. 21-2-17. og dermed er generalforsamlingen beslutningsdygtig.
Årsberetningen fremlagt af formanden for Egtved Vandværk Jens Peder Pedersen. Formanden afslutter sin beretning med tak for samarbejdet i 2016.
Spørgsmål til årsberetning:
I forbindelse med udskiftning til ny type vandmålere, kunne man ikke overveje at flytte
vandmålere, der står i udvendige målerbrønde ind i huset for bedre beskyttelse af vandmåleren?
Svar:
Der er ca. 200 vandmålere der står i udvendige målerbrønde. Bestyrelsen har ikke gjort
sig videre overvejelser om dette, men vil drøfte muligheder og økonomi for evt. at flytte
de nye vandmålere ind i huset, på et af de først kommende bestyrelsesmøder.
Spørgsmål:
I forbindelse med kortlægning af vandledningsnettet og herunder kortlægning af stophaner ved stikledninger indtil forbruger. Hvis der konstateres at stophaner sidder fast eller
ikke virker, hvad så?
Svar:
En defekt stophane skal skiftes. Man skal til en hver tid have mulighed for at kunne lukke
for vandet.
Spørgsmål:
Vedr. at driftspasser og formanden er en og samme person. Bestyrelsen har jo selv drøftet om det var hensigtsmæssigt?
Svar:
Bestyrelsen er meget opmærksom på, at dette forhold med at bestyrelsesformanden og
vandværkets driftspasser er samme person. Det må aldrig give anledning til tvivl eller
være upassende situationer fordi Egtved Vandværks formand og driftspasser er en og
samme person. Der skal også her tilføjes, at der er ekstern bogholderiassistance tilknyttet, og at regnskabet revideres af ekstern revision. Bestyrelsen er meget involveret i
vandværkets drift, og det gælder både med hensyn til investeringer, beslutninger omkring planlægning af opgaver og evt. mellemværende mellem forbruger og vandværket.
Den nuværende bestyrelse har ikke haft problemer med den ovenstående beskrevet
konstellation.
Årsberetning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Årsberetning vedlagt.

3. REGNSKAB:

Fremlæggelse og gennemgang af revideret regnskab ved Henning Holm. Egtved Vandværk kommer ud af året 2016 med et overskud på kr. 335.777,- hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Der er ændret regnskabsprincip for regnskabsåret 2016. Den nye regnskabsmetode er
efter ”hvile i sig selv” metoden, som i grove træk betyder at årets resultat kan ses som
enten over- eller underdækning i nettoomsætningen. Det nye regnskabsprincip er taget
brug, for at overholde gældende lovgivning.
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Spørgsmål til regnskabet:
Kørselsgodtgørelse er steget lidt i forhold til sidste år?
Svar:
Der har været lidt mere kursusaktivitet og det foregår Agerskov, Toftlund og Haderslev. I
forbindelse med udvælgelse af ny type vandmålere har der også været lidt ekstra kørselsaktivitet for bestyrelsen.
Regnskabet er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Regnskab vedlagt.

4. BUDGET FOR 2017:

Budget for året 2017 fremlægges af Henning Holm fra Egtved Revisionskontor. Budgettet godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.
Budget for 2017 vedlagt.

5. INDKOMMENDE FORSLAG:
6. VALG TIL BESTYRELSEN:

Ingen indkommende forslag.

På valg er:
Jens Peder Pedersen (modtager genvalg)
Bøje Frederiksen (modtager genvalg)
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var andre kandidater til bestyrelsen. Det
var der ikke, så begge blev genvalgt uden modkandidat.

7. VALG AF SUPPLEANTER:

På valg er:
Tim Hougaard Nielsen (modtager genvalg)
Orla Pedersen (modtager genvalg)
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var andre kandidater som suppleant. Det
var der ikke, så begge blev genvalgt uden modkandidat.

8. VALG AF REVISOR:

Bestyrelsen foreslår at fortsætte samarbejdet med Egtved Revisionskontor ved Henning
Holm.
Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

9. EVENTUELT:

Spørgsmål:
Vejle Spildevand skal i gang med anlægsarbejde vedr. separation af spilde- og regnvand. Hvordan forholder vandværket sig til evt. problemer med eget ledningsnet i forbindelse med Vejle Spildevands anlægsarbejde?
Svar:
Vandværket har til dato haft et godt samarbejde med Vejle Spildevand sidst ved renoveringen i Vestergade. Som oftest ligger vandledningen og kloakledningen ikke tæt op og
ned af hinanden. Skulle der blive udfordringer med en vandledning i forbindelse med
Vejle Spildevands kommende anlægsarbejde vil vandværket konstruktivt løse evt. problemer sammen med Vejle Spildevand. Vandværket har i det kommende år ikke afsat
ekstra midler i forbindelse med Vejle Spildevands anlægsarbejde.
Spørgsmål:
Hvad er årsagen til at målerlejen er sat op fra Kr. 100,- til Kr. 200,-?
Svar:
Bestyrelsen har besluttet at målerlejen skal stige fra Kr. 100,- til Kr. 200,- fordi at man
med overgangen til elektroniske vandmålere, vil få en større omkostning til udtagning og
kalibrering af stikprøvepartier når vandmålerne bliver 6 år gamle. (lovbestemt) Den elektroniske vandmåler er også dyrere i indkøb i forhold til den type vi har brugt indtil dato.
Bestyrelsen vil sikre sig, at der er taget højde for dette, så der ikke på et senere tidspunkt skal reguleres i evt. vandprisen pga. en ”glemt” udgift.
Spørgsmål:
Ved strømafbrydelsen i Egtved fornyeligt, var der heller ingen vand? – svigtede nødgeneratoren?
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Svar:
Nødgeneratoren startede som den skulle. Desværre var der en teknisk fejl i elinstallationen, som gjorde at den forsyning som nødgeneratoren producerede ikke blev overført til
vandværkets elnet. Dette problem er blevet løst.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

