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8. Eventuelt
Generalforsamlingen afholdt i Multihuset. 25 personer til stede.

1. Valg af dirigent
Otto Rosenmaj blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Beretning om det forløbne år
Formandens beretning:
Først lidt tal: Der er blevet betalt indskud for 1 forbruger mere. Vedkommende er ikke tilsluttet endnu, det vil først ske
i efteråret 2015, og så vil der være 657 forbrugere.
Der er i 2014 blevet pumpet 145.569 m3 vand op. Det er 4.611 m3 mere end i 2013. Den fakturerede mængde er
steget fra 126.961 m3 i 2013 til 135.269 m3 i 2014. Det er en stigning på 8.308 m3. Den større fakturerede mængde
skyldes nok, at der igen produceres grise på Euro Steels gård i Gammelby.
I 2014 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, og vi har været 2 mand til vandværksmøde i Daugård Hallen med
vandværkerne i Hedensted Kommune.
Derudover har vi den 10. maj 2014 afholdt 100 års jubilæum for Stouby Vandværk. Jubilæet blev afholdt med åbent
hus på vandværket, og her blev der serveret lidt at spise og drikke. Der var ca. 30 fremmødte.
Der har i 2014 været afholdt 5 års aflevering fra håndværkerne, af det nye vandværk, og det skete uden
bemærkninger fra vandværkets side.
I 2014 har der været vandværkstilsyn fra Hedensted Kommune, det er der ca. hvert 10. år. Hedensted Kommune
havde hyret et rådgivende ingeniørfirma (Obicon A/S) til at udføre tilsynet.
Tilsynet omfattede (citat)
- ”Teknisk/hygiejnisk gennemgang af vandværket med særlig fokus på hygiejne
Desuden fokus på
- Afledning af filterskyllevand (er der bundfældningstank? Opholdstid i tanken? Og hvor afledes
filterskyllevandet til? – vandløb/dræn/nedsivning/regnsvandskloak/spildevandskloak?)

-

Er der målere på råvand og rentvandsafgang?
Boringer – hvilke er aktive?
Pumpestrategi – råvandspumpeydelse, timer pr. boring, kører alle lige meget osv ?
Er der foretaget kontrol af rentvandstank? Dokumentation herpå (rapport el. lign.) skal sendes til
kommunen/Orbicon (Kommunen ønsker kontrol min. Hvert 10. år jf. vandforsyningsplanen)
Status på hygiejnekursus og indført kvalitetssikring? (frist 31. dec. 2014)”

Vi har efterfølgende modtaget en rapport om tilsynet. I rapporten har vandværket fået karakter. Vi har fået et 5-tal og
to 4-taller, hvor 1 er meget dårligt og 5 er særdeles godt.
Der er i 2014 taget prøver af vandet 5 gange, og de var alle i orden. Hvis der er nogen, der vil se
prøveresultaterne, har jeg dem med, eller de kan ses på vores hjemmeside www.stoubyvand.dk
Vi har i 2014 også fået foretaget et el-eftersyn. Det er foretaget ved at elinstallationerne er termofotograferet. Der var
intet i vejen. Det skal gøres hvert andet år, ellers er selvrisikoen på vores forsikring meget stor, hvis der sker noget.
Der er i 2014 lavet følgende ledningsarbejde:
- Der er lukket et hul på vandledningen på hjørnet af Vestergade og Møllevej. Det var et plastic T-stykke, der
var revnet.
- Der er lukket et hul på vandledningen overfor Gravengård. Det var en samling af to rør, der ikke var skubbet
ordentligt sammen.
- Der lukket et hul på vandledningen i Ole Mikkelsens indkørsel på Mølletoften 2. Det var et jernrør, der var
hul på. Det gik fra hovedledningen og ind til stophanen. Den type samlinger har vi flere af, da alle samlinger,
der er lavet på det tidspunkt, fra hovedledning og ind til stophanen, er lavet sådan. I forbindelse med hullet
her måtte hovedstophanen mellem Vejlevej og Mølletoften også skiftes, da den ikke kunne lukkes ordentligt.
- Der er lukket et stort hul på vandledningen på hjørnet af Bellevej og Højagervej. Det var en stophane, der
var brækket af hovedledningen.
- Der er flyttet en stophane på Stouby Kirkevej, ved vejen ind til Kaj Nielsen. Det var på grund af at rabatten
ikke er så stor længere, som den har været.
- Der er skiftet en reduktionsventil med brønd ved Bellemøllebakke 6 og 8.
Jeg vil gerne stadig opfordre alle til at anmelde, hvis de har mistanke om ledningsbrud.
I forbindelse med at der har været måleraflæsning af vand, er der skiftet flere målere, fordi de stod stille. To af disse
havde stået stille i mange år, men der var opgivet et fornuftigt forbrug.
Der er planer om, at vi i løbet af foråret skal have skiftet en råvandspumpe i en boring, da dens kapacitet er faldet en
del. Samtidig skal vi have sat pejlerør i alle tre boringer, så vandspejlet kan følges.
Inde i vandværket skal der sættes sen automatisk modtryks styring på filteranlægget, så at der kan være større
kapacitet, når der er to råvandspumper, som kører samtidig. I forbindelse med disse arbejder, skal vores IT
opgraderes og computer udskiftes.
I 2015 skal ledningsnettet også udbygges, da Skovhavegårds Vej skal byggemodnes. Der har også været
forespørgsel på vand til Humleparken i Stouby.
Til slut vil jeg gerne takke forbrugere for den tålmodighed, de har udvist i forbindelse med lukning af vandet, når der
har været huller. Også en stor tak til revisor, revisorer, den øvrige bestyrelse og ikke mindst Lars Henriksen for det
arbejde, de har udført gennem året. Tak.

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. Er der afsat 500 kr. til gaver af nogen særlig årsag?
Svar: Nej.
Herefter blev både beretning, regnskab, budget og takster vedtaget enstemmigt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Jørgen Pilegaard, Poul Henrik Graversen og Ib Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen. Johnny Frederiksen
blev genvalgt som suppleant.

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

8. Eventuelt
gav anledning til følgende spørgsmål:
a. Er der noget med, at der er en begrænsning for vandværkets opsparing?
Svar: Nej, ikke for Stouby Vandværk, idet der ikke gælder begrænsninger for vandværker på under
200.000 m3 i udpumpet mængde.
Mødet afsluttet rekordhurtigt kl. 20:00, hvor generalforsamlingen blev hævet og vandværket var
herefter vært ved en kop kaffe og en bid brød.
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