STOUBY VANDVÆRK A.m.b.a.
GENERALFORSAMLING I
STOUBY MULTIHUS
TORSDAG D. 10. MARTS 2016 KL. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdt i Multihuset. 20 personer til stede.

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

2. Beretning om det forløbne år
Formandens beretning:
Så er der gået et år igen, siden vi sidst havde generalforsamling. Vi har stadig et velfungerende vandværk
efter nogle reparationer, ny computer og opdatering af styringsprogrammer.
I 2015 er der kommet én ny forbruger, og vi har fået tilsluttet Jan Wolmer på Grundvej 11, så der nu er 658
forbrugere.
Der er i 2015 pumpet 146.573 m3 vand op, og faktureret 136.935 m3, det giver et spild på 6,6 %. Tallene
er cirka de samme som i 2014, men heldigvis med et lille fald i spildet.

Vi har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder, og 2 mand har været til møde i Daugård Hallen med
vandværkerne i Hedensted Kommune.
I 2015 er der monteret en ny modtryksventil på filteranlægget, hvilket bevirker, at når der pumpes fra 2
råvandsboringer, så kan der komme mere vand igennem filteranlægget.
Samtidig har vi fået monteret niveausondemålere på råvandsboringerne, så vi kan følge
grundvandsspejlet.
I forbindelse med disse arbejder, har vi fået ny computer og harddisk, og programmerne er blevet
opdateret. Dette arbejde blev dyrere end forventet, da der havde været et lyn, som var slået ned i telefonforbindelsen og ødelagt en port. Det tog nogen tid for programmøren at finde fejlen, og da de tager 1.095
kr. + moms i timen, løber det hurtigt op. Efterfølgende er der monteret en lynafleder på telefonlinjen.
Efter udskiftningen af computeren og harddisken gik der ca. 2 måneder, så var der fejl på harddisken, og
vi måtte have den udskiftet igen. Dette udførte Krüger uden beregning.
Der er også udskiftet en råvandspumpe i 2015, da ydelsen på den gamle var faldet en del. Efter ca. 3
dages brug faldt ydelsen på den nye, og der måtte jo så være en fejl på denne pumpe. Højfeldt kom igen
med en ny pumpe, det hjalp ikke noget. Efter nogen undersøgelse fandt man ud af, at det var en
kontraventil i en af de andre boringer, som ikke virkede, og efter udskiftningen af ventilerne kører boringen
godt igen.
Vi har i 2015 fået taget prøver af vandet 5 gange, og de var alle i orden, så vi har stadig noget godt vand.
Det var forventet, at vi skulle have lavet vand på Skovhavegårds Vej i 2015. Dette er ikke sket, men vi
regner med, at det bliver i 2016.
Der har været forespørgsel på vand til Bråskovvej 84. Hvis de vil med på vandværket, skal vi have lavet en
ny ledning fra Bellevej, og ned til Bråskovvej 77. Der er 4 forbrugere i alt.
I øjeblikket er vi ved at lave en ny vandledning fra Hostrupvej og ud til Hørmøllevej 21, i alt ca. 1 km
ledning. Der er 3 forbrugere, men kun 1 vil tilsluttes nu.
Der har ikke været ledningsbrud i 2015. Men i starten af 2016, da frosten holdt op, havde vi et. Det var
vandmåleren i Hornumkærvej 25, der var sprængt, og der har vi haft et vandspild på ca. 1.000 m3. Derfor
vil vi stadig opfordre alle til at henvende sig, hvis de har mistanke om hul på vandledningerne.
Til slut vil jeg gerne takke revisorerne, bestyrelsen og Lars Henriksen for det arbejde, de har udført i løbet
af året. Tak.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Marianne Nørager gennemgik det udleverede regnskab.
Samlet drøftelse af punkt 2 og 3
gav anledning til følgende spørgsmål:
a. Skal kapitalen udloddes?
Svar: Nej, det gælder kun for store vandværker. Marianne mener dog, at vandsektorloven også
gælder for de små vandværker.
(Efterskrift: Ændringer i Vandsektorloven omfatter ikke ændring af bundgrænsen på ”mindst
200.000 m3”, så Stouby Vandværk kan fortsat selv bestemme)
b. Forbrug til vedligehold af maskiner er meget større end budgetteret?
Svar: Forbrug skyldes særlige forhold som nævnt i beretningen.
c. Hvordan ligger vores vandspild sammenholdt med andre værkers?
Svar: I den pæne ende.
d. Hvordan er forholdet til Urlev Vandværk?

Svar: De er blevet spurgt om de er interesseret i etablering af ringforbindelse når vi laver
ledning til Hørmøllevej. Det er de ikke.
Herefter blev både beretning og regnskab vedtaget enstemmigt.

4. Budget og takster forelægges til godkendelse
Marianne Nørager gennemgik det udleverede forslag til budget og takster.
Det blev vedtaget enstemmigt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

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

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

8. Eventuelt
gav anledning til snak om køb af jord, mellemafgrøder, efterafgrøder og nitrattal.
Mødet afsluttet kl. 20:12, hvor generalforsamlingen blev hævet og vandværket var
herefter vært ved en kop kaffe og en bid brød.

Underskrifter:

Referent: Tonny Pedersen

Dirigent: Otto Rosenmaj

Formand: Ib Christiansen

