
Generalforsamling d. 09-04-13 kl.  19.00 i sognegårdens lille sal 

 
Formanden bød alle velkommen – bestyrelsen + Tonny Pedersen, Karsten Storgård og Henning 

Rasmussen 

 

1.Valg af ordstyrer  Lars Hansen 

 

 

2. Beretningen ved formanden. 

 

Nøgletal 
Antal brugere  268  
Udpumpet 33.150 m3  

Solgt vand ifl. ure 2012 31.205 m3  

Spild i m3.  415 m3  
Spild i %  2,60 %  

 

Når vi ser på vores nøgletal, kan vi konstatere at vi bliver flere brugere, men sælger mindre vand. I 

2011 solgte vi 33.142 m3, i 2012, 31.205 m3, altså 1937 m3 mindre. Vi har ikke haft problemer 

med vandkvaliteten i 2012 og der har ingen drift forstyrrelser været. 

  

Vi har i 2012 holdt 4 møder, dertil er der møder med leverandører, kommune og andre som jeg 

kommer ind på senere. 

 

De faste rutiner der bliver udført på vandværket ser ud til at virke, af rutiner der ikke har været 

belyst før, kan nævnes vores boringer, for at undgå problemer med dyk pumperne skal de op og 

efterses hvert 8 år. Tvillingboring er rengjort og fundet i orden, det skal udføres igen sommeren år 

2020, det var i juni 2012, vi fik det gjort sidst. Vores tvillingboring er ikke den bedste løsning, 

vandprøverne er i orden, men vi har den tikkende BAM, jeg vil nævne den, prøven på denne holder 

sig inden for grænseværdierne. BAM stammer fra kemikaliet Atrazin, der kan på et tidspunkt blive 

aktuel at lave en ny boring hvis vi kommer op i nærheden af grænseværdierne, hele bestyrelsen har 

den holdning at vi skal levere rent vand. 

 

I juni sendte vi en klage til Silkeborg Kommune angående, de havde givet tilladelse til et lokalt 

vandværk at lave en ny boring, dette vandværk ligger i vores forsyningsområde, hvor vi er pligtig til 

at forsyne dem der ønsker dette. Vi frygter jo, hvis der kom nogle uden for dette område, der har 

problemer, så har vi jo pligt til at levere vand til dem, det var ikke en ubegrundet frygt der gik ca. 2 

måneder, så var der en boring der var skredet sammen, og vi skulle forbi det område som dette 

vandværk ligger i, der lige havde fået tilladelse til at bore. Sådan et projekt koster vandværket 

omkring 300.000. kr, vi får 55.575.kr.i tilslutningsafgift, sådan en fejlmelding fra kommunen, 

ødelægger fællesskabets strategi, altså jo flere der bærer byrden, jo billiger, bliver det for hver 

enkelt brugere. 

 

Vi havde møde med kommunen d. 6. september med Morten Madsen og Søren Andresen, hvor 

debatten endte med, at vi skulle være i en bedre dialog frem over. De undskyldte, at det havde fået 

den økonomisk konsekvens for vores vandværk, her var de blevet overrasket over, at der var nogle, 

der ikke ville være med i et fælles vandværk. Når vi er pålagt et forsyningsområde, så kan vi heller 

ikke accepter, at alle bare får lov til at bore, hvis vi skal det, skal vi have vores tilslutningsafgifter 



forhøjet ganske betydeligt. Nu må vi håbe, at de kommer med inden for få år, de der har fået lov til 

at bore. 

 

Det årlige fællesmøde med vandværker i det nordlige af Silkeborg kommune, blev afholdt i 

Mausing forsamlingshus, Pederstrup vandværk var arrangør, et godt fremmøde var der med god 

debat. Der blev bl.a. nedsat en arbejdsgruppe med Lars Hansen fra vores bestyrelse der skal sørge 

for, at der bliver aftalt hvordan vi får vandværkerne ringforbundet med vandledninger, for vores 

vedkommende bliver det jo Sjørslev-Demstrup, samt Thorning, vi skal ringforbindes med, for at få 

størst forsyningssikkerhed som muligt. 

 

Vi har fremad rettet nogle opgaver vi skal have udført bl.a. Vium by, det ser ud til, efter vi har været 

ved at grave derinde, at nogle bliver forsynet fra jernrør, hvis det viser sig, at de ved at være tæret 

bliver de skiftet. Ellers har vi enkelte stophaner rundt omkring, som der skal ses på, de vil blive 

udskiftet hen ad vejen. 

 

Her i nær fremtid bliver det nødvendigt, at udskifte vores alarmsystem, der findes systemer i dag 

hvor det er meget mere gennemskueligt, eksempelvis Grundfos har et til rimelig pris. Vi fører i dag 

logbog hver 14 dag, hvis vi får et alarmsystem der opdatere fra time til time, kan vi måske undvære 

dette.  

Fra lovgivnings side skal den driftsansvarlige på kursus i vandforsyningsdrift i 3 dage, samt 2 dage i 

vandværkshygiejne, alle vandværker skal have gennemført dette inden udgangen 2014 med 

aflæggelse af bestået eksamen. Hvis de firmaer der servicer vores vandværk har det og det er nok, 

så vil vi ikke foretage os noget, men jeg er ikke sikkert på det er nok. Hvis det kræves at det er 

formanden, er jeg parat til dette, mod at vandværket betaler kursusudgiften. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke Mads Mogensen for at han har passet vandværket på glimrende vis og 

ført logbog, og samtidig også en stor tak til bestyrelsen ,  for den positive ånd vores møder forløber 

i, uden jeg synes det virker sammenspidst, hvis man har noget på hjertet skal det ud og det føler jeg 

også det kommer. 

Beretningen godkendt. 

 

 

3. Regnskab ved John Duch. 

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

Karsten Storgård spurte til de 50.000 kr. i erstatning, der er udregnet efter helt fastlagte takster og 

regler, så der er ingen vej udenom.  

Tonny spurgte til tinglysning, alt der graves på privat grund - tinglyses og der kan ikke tinglyses på 

offentlige arealer. 

Regnskabet blev godkendt 

 

Budgettet fremlagt og godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

2. behandling af vedtægtsændringer fra sidste år 

Vedtaget 

 

 

5. Valg af bestyrelse 



På valg er: 

John Duck 

Henning Pedersen 

Chris Anthonsen 

 

Alle  genvalgt 

 

6. Valg af suppleant: 

Suppleant blev igen Henning Rasmussen. 

 

Henning blev genvalgt 

 

7. Godkendelse af takstbladet. 

Takstbladet justeres i forhold til VVS indexet 

Takstbladet blev godkendt 

 

9. Eventuelt 

 
Lars fortæller at der i arbejdsgruppe til ring forbindelser, intet er sket. 
 

Tonny roser planerne omkring indkøb af et nyt overvågnings og alarmsystem.  

 

ligeledes spørges der til værkets forsikringer ?  

Vi burde være dækket, det eneste vi ikke har forsikring for, er underslæb. 

 

Solceller. - der spørges om det er noget bestyrelsen har set på, vi har været inviteret til orienterings 

møde - så blev aflyst pga. en lovændring, der fjernede muligheden for at stille solcelle anlægget på 

jorden - vi er stadig opmærksom på mulighederne. 

 

Tonny fortæller at hygiejne kurserne er booket året ud,  

 

Brandhanen på Papsøvej mener Tonny vi bør sløjfe snarest muligt, det skal planlægges - så vi 

slipper billigst muligt i erstatninger. 

 

Der blev diskuteret om muligheden for en ny boring,  

Silkeborg kommune har en geolog der vil rådgive os om placering af en evt. ny boring. Flere 

placeringer blev vendt, bestyrelsen arbejder videre. 

 

 

Referent: Chris Anthonsen 

Formand : Karsten Jul Nielsen 

 

 

 

 

 

 


