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Referat Ordinær Generalforsamling :




Dirigent:
Claus Pehrsson.
Bestyrelsens beretning (se uddybende referat herunder):
Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt.
Der blev fremsat spørgsmål vedr. Budget for 2013.
Spørgsmål: Nedjustering af udgift til løn:
Svar: Dette skyldes at dele af kassererens arbejde er blevet udliciteret til ”vandværksforeningen”.
Endvidere stillet spørgsmål til udgiften til indkøb af nye vandmålere.
Svar: De nye målere kan fjernaflæses og derfor har udgiften været ca. 1000 kr.pr. måler fremfor ca.
5-600 kr. Det forventes endvidere at de nye målere kan holde dobbelt så lang tid (op 12-16 år) i
forhold til den ”gamle” type.








Der var ingen indkomne forslag.
Bestyrelsen genvalg til: Arne H. Madsen, Jesper Korsskov, Erik Grip
Suppleant genvalg til: René Mørk.
Revisor valg:
Valg mellem Jørgen Justensen & Rolf Petersen :
Afstemning ved håndsoprækning:
Valgt Rolf Petersen
Revisor suppleant genvalg til:
Jesper Michelsen
Der var intet under eventuelt

Bestyrelsens beretning:
v. formand Arne H. Madsen
(ordinær generalforsamling 03-april-2013)

Beretning for 2012
I 2012 har vi haft en del reparationer, ikke på selve ledningsnettet men der var nogle
hovedstopventiler der ikke fungerede optimalt.
I marts måned havde vi en udpumpning der var større end normalt, vi havde i flere omgange haft
natlukning der påviste, at der var et forbrug om natten på 600 liter i timen.
Vi fik indkredset problemet til, at være Tårnbjergårdsvej, og der blev påvist udslip af sporgas i stien
mellem Tårnbjergårdsvej og Dyssegårdsvej, det viste sig, at der ikke var brud det pågældende sted
men vi fik udskiftet en defekt stopventil, vi skiftede også stikket og anboringen. (I
Tårnbjergårdsudstykningen er anboringen som er udført i aluminium, erfaringer viser at der kan
være problemer med anboringer der er udført af aluminium).
Desværre viste sig at ventilerne i trappen mellem Tårnbjergårdsvej og Sønderlundsvej ikke kunne
lukke tæt, så området vi havde mistanke til blev meget større end først antaget, vi besluttede at
skifte ventilerne til rådhuset og Sønderlundsvej – vi tjekkede også ventilerne til Dyssegårdsvej og
Holmegårdsvej, de var også defekte så dem fik også vi skiftet og så udførte vi lækagesøgning og fik
konstateret, at det var Holmegårdsvej der var problemet. Der blev sat sporgas på ledningen og det
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viste sig hurtigt hvor problemet var, det var en stikledning til Holmegårdsvej 19 der var sprunget
læk.
Bestyrelsen har besluttet, at lave en årlig ventilafprøvning, i den periode hvor afprøvningen udføres
vil der være ustabil vandforsyning, vi forventer, at afprøvningen tager ca. 3 timer.
Vi har haft en lækage på Stationsvej, det var en hovedventil der var utæt i flangesamlingen.
Vores styring til affugteren er blevet udskiftet.
Vores vandprøver har været uden bemærkninger, bortset fra en lille overskridelse af tubiteten vi vil
med forskellige tiltag forsøge, at afhjælpe problemet.
Bestyrelsen har besluttet at vores vandværk skal have et årligt service eftersyn.
Vandmålerne er blevet udskiftet med nye elektroniske målere, som kan fjernaflæses. I forbindelse
med udskiftningen af målerne opstod der desværre problemer, der er ca. 35 husejere der ikke kan
eller vil overholde et godt samarbejde med den vvs , der udskiftede målerne – enten reagerede man
ikke eller også mente man, at man skulle have særbehandling, vi i bestyrelsen arbejder på, at finde
den billigste løsning, til gavn for alle, så det er respektløst ikke, at samarbejde om så enkel en ting
der kommer hver 6/8 år.
Vores regnskabsmand igennem 26 år har meddelt at han ikke vil ordne regnskabet mere og da der
ikke står en masse på spring for, at tage fat på opgaven så har bestyrelsen truffet aftale med
vandværksforeningens regnskabsafdeling, at de overtager vores regnskab, det medfører, at der
bliver opkrævet for forbrug hver halve år og ikke som nu hvert kvartal. – denne ændring er for, at
spare på omkostningerne.
Vi har afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, vi har deltaget i temadage arrangeret af
vandværksforeningen og så har vi været på vandværksforeningens udstillingsdag i Roskilde.
Vores eltavler er blevet termofotograferet, det er forsikringen der kræver dette.
Vi skal nu årligt lave indberetninger om vores vandindvinding til kommunen og GEUS samt til
vandværksforeningen.
Vi er 295 medlemmer dette er det samme som sidste år.
Vi har i 2012 udpumpet 29758 m3 stort set det samme som sidste år - der er målt 26663 m3 hos
forbrugerne.
Der er et tab på 8,7 % dette tab ligger i den høje ende, så der er stadig noget at tage fat på.

