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Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelses beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takster forelægges til godkendelse
Bestyrelsen foreslår uændret takster i henhold til takstblad
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen :
Chresten Bruun (modtager genvalg)
Tonny Pedersen (modtager genvalg)
På valg som suppleant :
Johnny Frederiksen (modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor :
Hans Jørn Sørensen (modtager genvalg)
På valg som suppleant :
Ole Thomsen (modtager genvalg)
8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Multihuset. 35 personer til stede.

1. Valg af dirigent
Hans Jørn Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Beretning om det forløbne år
Formandens beretning:
Så har vores nye vandværk kørt 1 år mere og 3 år i alt. Det fungerer stadigvæk godt og uden problemer.
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøde i året der er gået. Det ene var et ekstra møde, da vores revisor Laust Lauridsen
solgte sin forretning, og vi derfor skulle have en ny. Vi ansatte herefter Foreningskontoret i Hornsyld som ny revisor.
De har Marianne Nørager til at lave papirarbejdet, og det er hun god til, så det er et godt bytte.

Der er i 2011 taget prøver af vandet 4 gange. En af prøverne blev taget på ledningsnettet på Idrætsvej 10-12- i
køkkenet, og denne prøve viste en lille overskridelse af Kimtal ved 22o – nemlig 210 og den må kun være max 200.
Efter kontakt til Bettina Lund i Hedensted Kommune fik jeg oplyst, at der måtte være en fejl ved prøvetagningen, og
vi skulle se tiden an. Men ellers er det stadigvæk en fin vandkvalitet vi har.
Der har ikke været de store ledningsbrud i 2011, kun et mellem Bellemøllebakke og Bellevej på en ringforbindelse vi
har dér.
Jeg vil gerne takke alle, som har henvendt sig, om et eventuelt ledningsbrud ved vigepladsen nord for Stouby, men
det var kommunen, der havde sat et vejskilt ned oveni en drænledning. Jeg håber, at alle stadigvæk henvender sig,
hvis de har mistanke om et ledningsbrud.
Vores vandforbrug er faldet ca. 10.000 m3, hvilket skyldes at der er en stor svineproducent, som er holdt, og at vores
vandspild er blevet mindre.
Vi har i det forløbne år fået 3 nye tilslutninger. De er blevet sluttet til ledningsnettet uden alt for store udgifter for
vandværket.
Hedensted Kommune har lavet en ny vandforsyningsplan for 2012-2022, og i den er der blevet lagt 3 nye forbrugere
på Urlev Hørmøllevej ind i Stouby Vandværks forsyningsområde. Det har vi protesteret imod, men vi vil godt forsyne
dem med vand, hvis vi kan få lov til at tage betaling for det, som det koster at lægge en ledning ud til dem – der er
ca. 1.150 m.
Vi er begyndt at skifte vandmålere ud. Der blev først skiftet 10 vilkårlige målere, og heraf var der 2 stk. som viste for
lidt. Det blev herefter besluttet at skifte alle de målere ud, hvor forbruget er over 500 m3 om året, svarende til 20
målere, og der var heraf 5, som viste for lidt. Her i foråret vil målere med et årsforbrug på 200-500 m3 blive udskiftet.
Det er i bestyrelsen blevet besluttet at brække det gamle vandværk ned. Vi har indhentet 2 tilbud på det, og her var
Knud Åge Hansen billigst. Vi forventer at arbejdet bliver udført her i foråret.
Til slut vil jeg gerne takke revisorer, den øvrige bestyrelse og Lars Henriksen for det arbejde, de har udført gennem
året.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Marianne Nørager gennemgik det udleverede regnskab.
4. Budget og takster forelægges til godkendelse
Marianne Nørager gennemgik det udleverede forslag til budget og takster.

Samlet drøftelse af punkt 2, 3 og 4
gav anledning til følgende spørgsmål:
a. Hvorfor er der så stort et tab på debitorer?
Svar: En stor svineproducent er gået konkurs. Han skyldte et halvt års forbrug. På den baggrund er vi
gået over til kvartalsvis opkrævning hos storforbrugere.
Herefter blev både beretning, regnskab, budget og takster vedtaget enstemmigt.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Chresten Bruun og Tonny Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. Johnny Frederiksen blev genvalgt som
suppleant.

6. Valg af revisor og suppleant
Hans Friis blev genvalgt som revisor. Ole Thomsen blev genvalgt som suppleant.

7. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt
gav anledning til følgende spørgsmål:
a. Hvordan er det med gadelysets formue?
Svar: Vandværket har haft penge til gode hos Gadelyset i 10-12 år. Vi har spurgt i kommunen om det vil
være i orden at bruge kommunens betaling for gadelysanlægget til det nye vandværk. Det har de svaret
OK til.

b. Hvorfor stiger prisen på vand?
Svar: Det er fordi der er kommet nye afgifter på 90 øre + moms pr. kubikmeter.
Herefter blev generalforsamlingen hævet og vandværket var vært ved en kop kaffe og en bid brød.
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