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Generalforsamlingen blev afholdt i Multihuset. Der var 16 personer til stede. Generalforsamlingen var
udsat fra marts pga. forsamlingsforbuddet som følge af corona-epidemien.

1. Valg af dirigent
Erling Juul blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig. Der var ingen protester imod udsættelse i forhold til vedtægterne.
2. Beretning om det forløbne år
Formandens beretning:
Generalforsamlingen er blevet udskudt i 3 måneder, så der er gået 15 måneder siden sidst. Jeg håber
ikke, at der er nogen, der har noget mod det, da grunden til udsættelsen ikke er noget, vi havde
indflydelse på.
Vandværket fungerer stadig godt, uden de store problemer.
Der er i 2019 oppumpet 165.425 m3 vand og faktureret 154.542 m3. Det giver et spild på 10.883 m3,
som svarer til 6,6 %. Der er et lidt større forbrug i 2019 end i 2018. Det skyldes nok, at
aflæsningstidspunktet er rykket fra 15.10. til 1.11. I 2019 har der kun været én større utæthed på
ledningsnettet før vandmålerne.
Vandværket har i 2019 etableret 2 stk. nye stik, men det er kun det ene, der er tilsluttet. Vi håber på
flere tilslutninger i 2020 i udstykningen Skovhavegård. Her er der etableret ledningsnet.
Vi har i 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder, og været til et møde i Daugård Hallen, sammen med de
øvrige vandværker i Hedensted Kommune. Derudover har vi holdt 2 møder med repræsentant fra
Kamstrup, om det nye fjernaflæsningssystem og brug af det. 2 mand har 2 gange været til møde om et
nyt vandråd, der er blevet oprettet i Hedensted Kommune. Vandværket har ikke meldt sig ind i
vandrådet, da vi foreløbig ikke finder, det er nødvendigt. 2 mand har været til oplysningsmøde om
BNBO på Pejsegården.
Lars Henriksen har i 2019 afsluttet monteringen af nye vandmålere, og vandforbruget er i efteråret
2019 for første gang blevet aflæst elektronisk. Det har fungeret godt. I forbindelse med aflæsningen
har vi fundet 4 steder, hvor der var utætheder efter vandmåleren, og efterfølgende har vi underrettet
forbrugeren.
I forbindelse med udskiftning af vandmålere har vandværket været ude og montere en del nye
målerbrønde, som så er blevet placeret cirka 1 meter inden for skel, da stikledningen fra skel og ind i
huset er forbrugerens ledning.
Der er i 2019 taget prøver af vandet fra vandværket 15 gange, heraf de 5 gange som flush-prøver. 4 af
prøverne er for et nyt stof (chlorothalonil-amidsulfonsyre). Der er ikke fundet spor af stoffet i vandet. I
en af de andre prøver, som blev taget ude ved en forbruger, blev der fundet 5 coliforme bakterier. Da
der samme dag var taget en prøve på vandværket uden coliforme bakterier, kunne vi udelukke at det
var en forurening fra vandværket. Der blev nogle dage senere tage en ny prøve ved forbrugeren, og
her var der ingen bakterier i prøven. Ved 20 coliforme bakterier anbefaler man at koge vandet, så det
var en meget lille forurening. Jeg tror, at det var en fejl fra prøvetagerens side. Da der ikke siden er
fundet nogen forurening af vandet, kan vi konstatere, at der er fint vand, og nok af det. Prøverne kan
ses på vandværkets hjemmeside.
I 2019 er der foretaget eftersyn og service af vandværket, udført af Højfeldt. Her var der intet at
bemærke. Siden har vi fået tømt udfældningsbassinet for slam og skiftet pumpe heri.
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Der er i 2019 skiftet pumpe i brønden bag Belle Kunst, som trykker vandet op til Rohden. Der var
klager over vandtrykket. Pumpen er nu en frekvensstyret pumpe. Før var det en med hydrofor.
Vandværket har i 2019 fået en ny VVM godkendelse og har nu tilladelse til at udvinde 180.000 m3
vand om året. Tilladelsen gælder i 30 år.
I 2020 er vi i gang med at fjerne der reservoir, som er beliggende på Fakkegravvej. Der mangler også
at blive sat nogle målerbrønde og fundet en stophane ved Gammelby Præstegård. I forbindelse med
noget kloakarbejde ved Rosenvoldvej er der fundet et gammelt vandrør af jern, som skal skiftes.
Vi har også fået lavet et kort over BNBO ved vandværket. Hvor vi har fået lavet nogle streger på et kort
og foretaget en opmåling af arealet, som det eventuelt kan se ud. Arealet er ca. 4 ha.
Vi skal også i gang med at opdatere computeren på vandværket igen, selvom den ikke er ældre end
2016. Den kører på windows 7, og det har Microsoft stoppet supporten af. Vi har fået et overslag over
løsninger fra Krüger, og det vil koste 15.000 – 105.000 kr., alt efter hvilken løsning vi vælger.
Jeg vil gerne slutte med at takke alle, der har fået udskiftet deres vandmåler for den venlighed, de har
vist Lars. Også tak til de forbrugere, hvor der bliver taget vandprøver. Lars Henriksen vil jeg også
takke. Tak for det store arbejde, du har udført i forbindelse med udskiftning af vandmålere, og tak for
det arbejde, du udfører til daglig for at få vandværket til at køre. Tak også til Marianne og den øvrige
bestyrelse for det arbejde de har udført i det forløbne år. Tak.
Spørgsmål til beretningen:
- Hvad er en flush-prøve?
o Svar: Det er en prøve, hvor vandet løber frit fra hanen i 5 minutter inden prøven tages.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Marianne Nørager gennemgik det udleverede regnskab. Ligesom de seneste år er regnskabet
udarbejdet i henhold til Årsregnskabslovens regler om Klasse A-regnskaber (regnskab for de mindste
virksomheder), hvorfor der skal bladres mellem regnskab og noter for at se sammenhængen.
Spørgsmål og beslutning er anført under næste punkt.
4. Budget og takster forelægges til godkendelse
Marianne gennemgik det udleverede forslag til budget og takster. Uændret fast afgift på 400 kr.
(eksklusive moms) og kubikmeter-pris på 2,50 kr. (eksklusive moms og grønne afgifter).
Regnskab og budget gav anledning til følgende spørgsmål:
a. Hvorfor er der forskel på regnskab 2019 og budget 2020 vedrørende målerbrønde?
Svar: Fordi den store udskiftning af målere stort set er afsluttet.
b. Hvorfor er der afsat så meget til vedligehold af ledningsnet i 2020?
Svar: Det er især til omlægning og nedlæggelse af reservoiret ved Fakkegravvej.
c. Hvad er overdækning?
Svar: Det svarer til opsamlet overskud.
d. I budgettet er regnet med 30.000 kr. i negativ rente?
Svar: Ja, bestyrelsen finder, at det er vigtigt at have en vis kapital til forventede nye
investeringer, hvoraf kan nævnes BNBO-udgifter til køb eller leje af jord.
Herefter blev både beretning og regnskab vedtaget enstemmigt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
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6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Tonny Pedersen og Chresten Bruun blev genvalgt til bestyrelsen.
Som suppleant blev Lars Pedersen genvalgt.
7. Valg af revisor og suppleant
Hans Jørn Sørensen blev genvalgt som revisor. Ole Thomsen blev genvalgt som suppleant.
8. Eventuelt
Kortet med forslag til BNBO-arealer blev forevist. Forslag drøftet om eventuelt at inddrage
Menighedsrådet, så jordene omkring vandværket kunne mageskiftes med jord ved Præstegården.
Mødet afsluttet kl. 20:05, hvor generalforsamlingen blev hævet og vandværket var
herefter vært ved en kop kaffe og en bid brød.
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