
Generalforsamling d. 09-04-15 kl.  19.00 i  Vium Hvam Kultur- og multihus 

 
Formanden bød alle velkommen – bestyrelsen + Henning Rasmussen og Karsten Stordal 

 

1.Valg af ordstyrer:   

Lars Hansen blev valgt og kan konstatere at generalforsamlingen er korrekt varslet 

 

 

2. Beretningen ved formanden. 

Ses andet sted på hjemmesiden 

 

Nøgletal 
Antal brugere  270 stk (en tilbagegang på 3, 3 huse nedrevet) 
Udpumpet 31748 m3  
Solgt vand ifl. ure 2014 30228 m3  
  
Spild i %  4,78 %  

 

 

Karsten Storgård har læst en artikel, hvor der fortælles at vandværker ikke må sparre op, John 

fortæller at det kun gælder for værker der udpumper mere end 200.000 m3. Værker af denne 

størrelse skal låne finansierer alle investeringer – det gælder ikke for os endnu. 

 

Beretningen godkendt. 

 

 

3. Regnskab ved John Duch. 

John fremlagde regnskabet, (se det reviderede regnskab andet sted på hjemmesiden) 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

Budget ved John Duch 

John fremlagde budgettet 

 

Budgettet godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

5. Valg af bestyrelse 

På valg er: 

John Duch 

Henning Pedersen 

Chris Anthonsen 

 

Alle  genvalgt 

 

 



6. Valg af suppleant: 

Suppleant blev igen Henning Rasmussen. 

 

7. Godkendelse af takstbladet. 

Takstbladet priser justeres i forhold til VVS indexet 

Forslaget vedtaget og takstbladet blev godkendt 

 

8. Valg ar revisor 

Kjellerup Revisionskontor igen igen 

 

9. Eventuelt 

 

Formanden orienterede om statslige tiltag, der skal sikre fremtidens vand kvalitet, der er meget 

fokus på fremtidens drikkevand fra politisk hold og dermed mange penge i spil – bla. Skovrejsning 

på udsatte områder. 

 

Vi har gang i en større renovering af vandværket, alle vores pumper er meget over dimensioneret i 

forhold til den mængde vand vi reelt pumper ud, vi skifter pumperne og fornyr noget rørføring der 

var ved at være slidt – det betyder umiddelbart en besparelse på ca. 30 % alene i el forbrug –  

pris ca. 160- 180.000 kr. til gengæld er vi helt up to date med indretningen af vores vandværk 

 

 

Referent: Chris Anthonsen 

 

Formand : Karsten Jul Nielsen 

 

 

 

 

 

 


