
Generalforsamling d. 11-4-12 kl.  19.00 i sognegårdens lille sal 

 
Formanden bød alle velkommen – bestyrelsen + 6 kunder 

 

1.Valg af ordstyrer  Lars Hansen 

 

 

2. Beretningen ved formanden. 

 

Nøgletal 
Antal brugere  268  
Udpumpet vand 2011  33.900 m3  

Solgt vand ifl. ure 2011  33.142 m3  

Spild i m3.  758 m3  
Spild i %  2,23 %  

 

År 2011 har været et roligt år, vi kan konstaterer vores vandværk kører optimalt. Vores vandspild af 

udpumpet vand ligger på 2,23 %, og i forhold til oppumpet kun på 0.816 %. Det er meget fint. 

 

I 2011 har vi haft nogle udfordringer. Den 8. februar havde vi en vandprøve, hvor kimtallet var 210/ 

ml, hvor max må være 200/ ml , den var taget på Krogsgårdsvej. Der blev foretaget en gennem 

skylning af vores ledningsnet, vi havde haft et ledningsbrud tidligere, som vi mente var skyld i 

dette. Næste prøve vidste da heller ikke noget problem.  

 

Den 15. september, havde vi en vandprøve der viste for høj turbiditet, den viste 1, men må kun være 

0,3. Vores filter materiale virkede ikke optimalt, vi fik Gunner Olsen fra Midt Jysk vandrens, og 

Kemic i Give til at vurdere på dette. Konklusionen blev, at vi sløjfede det ene forfilter, fik nyt 

filtermateriale i det andet forfilter.  

Kapaciteten blev derved sat ned fra 36 m3 I timen til 15-18 m3. Vi skal fremover skifte 

filtermateriale i forfilter hvert 7 år. Så undgår vi at jernindhold og turbiditet bliver for høj. 

  

Der er vandværker, som er trætte af de vandprøver, det mener jeg ikke vi skal være. Det er altid 

godt at være på forkant med kvaliteten, så vores forbrugere får noget godt og rent vand.  

 

Frederiks VVS har været i gang med at skifte stophaner på Krogsgårdsvej, de gamle messinghaner 

bliver udskiftet løbende for at undgå vandspild, samt ledningsbrud. De har også været rundt og 

kontroller vores stophaner, og få dem ført op til overfladen, de som var gemt med jord og meget 

andet. Alle vores haner er kortlagt, der er enkelte der ikke er tinglyste. Alt nyt bliver kortlagt og 

tinglyst, det er det også blevet førhen. Men der er enkelte, der er blevet tilsluttet fra gl. vandværk 

hvor det ikke er i orden med tinglysningen. 

  

I år 2011 har vi også fået 2 nye brugere, en i Hornskov og en i Vium. De er først blevet registreret 

fra d. 1. januar 2012. De blev tilsluttet i december måned. Typisk når vi får en melding om 

tilslutning, skal der handles hurtig, for de havde ingen vand. Vores entreprenører og VVS var 

hurtige, til at afhjælpe dette, så de pågældende havde vand.  

 

Til sidst en tak til Mikkel for græsslåning, oprydning og rengøring på vandværket, og ikke mindst 

bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. 



 

 

 

Karsten Storgård spurgte til ”den våde plet” på Viborgvej 95, Tonny kunne fortælle, at der ved 

noget ledningsarbejdet er gennembrudt et lerlag der holder på grundvandet, der ar altså ikke tale om 

et lednings brud. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Regnskab ved John Duch. 

John fremlagde regnskabet, Peter Jørgensen spurgte til det regnskabs tekniske i at, anlæg er daglig 

drift og tilslutninger bogføres direkte i egenkapitalen, det giver et skævt billede af driften ved et 

hurtigt kig. John vender det med revisoren, hvad der kan gøres. 

Der blev også spurgt til IS beviserne, de skal udbetales i 2033 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

 

Forslag 1: 

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at 4. afsnit i $7, der omhandler fristen for fremsendelse af 

ændringsforslag, ændres til: 

”Forslag der skal kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til bestyrelsen 

senest 14 dage før generalforsamlingen”.  

Forslag 1 vedtaget. 

 

Forslag 2: 

Flertallet i bestyrelsen fremsætter forslag om, at aflønningen af formanden hæves fra de nuværende 

12.00,- kr. til 25.000,- kr. pr. år fra den 1 januar 2013 og at aflønningen af kassereren fra samme 

dato hæves fra de nuværende 30.000,- kr. til 40.000,- kr. 

Forslag 2 vedtaget 

En kort debat om muligheder for at ”outsource” nogle af bestyrelsens opgaver, generalforsamlingen 

efterlyser en beregning på mulighederne for ,af få løst opgaver ude af huset . 

 

 

Forslag 3: 

Formanden fremsætter forslag om, at der i takstbladet for 2013 ændres i teksten i sidste afsnit fra 

den nuværende: ”tilbageløbsventiler skal monteres ved risiko brugere/installationer, etableringen 

betales af brugere, service og kontrol betales af vandværket” til 

” Tilbageløbsventiler skal monteres ved risiko brugere/installationer, service og kontrol betales af 

brugere”. Brugere skal løbende holde formanden for vandværket orienteret om kontrolresultaterne 

Forslag 3 frafaldet 

 

 

5.Valg af bestyrelse 

På valg er: 

Karsten Jul Nielsen (kan genvælges) 

Lars Hansen  (kan genvælges) 

Begge genvalgt 

 



 

6. Valg af suppleant: 

Suppleant blev igen Henning Rasmussen. 

Henning blev genvalgt 

 

7. Godkendelse af takstbladet. 

John gennemgik priserne for takstbladet 2013, 

Jørn Brok spurgte til forløbet med godkendelse af takstbladet, John kunne fortælle at vores priser 

ligger inden for ”tolerancerne”, så vi slipper for at lave investerings planer, derefter en kort debat 

om formuleringerne af vores gruppe inddeling, det er dog ikke lige til at ændre, da hele takstbladet 

bygger herpå.  

Takstbladet blev godkendt 

 

9. Eventuelt 

Ingen punkter: 

 

 

Referent: Chris Anthonsen 

Formand : Karsten Jul Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 


