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Ordinær generalforsamling i Tebstrup Vandværk
Dagsorden til generalforsamling d. 30.03.2017
1. Valg af dirigent
Formanden byder velkommen
Formanden indstiller Peter Høje Kristensen til dirigent. Han tog mod valget
uden modkandidater. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er
lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning
I 2016 fik vi kun et par enkelte nye tilslutninger på Parkvej, men
tilslutningsafgifterne dertil var allerede betalt i 2007 da udstykningen blev
betalt. Derimod har vi haft travlt i bestyrelsen, med udskiftning af målere til
nye fjernaflæste målere.
Vandanalyser og vandkvalitet.
Udgifterne til vandanalyser er faldet i forhold til tidligere, det skyldes færre
analyser i 2016. Det er kun hvert 4. år at den store pesticidanalyse
gennemføres. Generelt er vandkvaliteten meget tilfredsstillende, og der har
ikke været anledning til bemærkninger siden vi fik den nye boring for nogle
år siden.
Det første år med nyt vandværk.
Vi har nu gennemført et fuldt driftsår med det nye vandværk. Alt har
fungeret upåklageligt og bestyrelsen er meget tilfredse med anlæggets
funktionaliteter og driftsstabiliteten.
Det nye anlæg har samlet sparet os for 5.000 kr. i strøm i 2016
Vi har været nødsaget til at investere i en ny affugter. Den gamle tog vi med
fra det gamle vandværk og den var mere udtjent end forventet.
For at sikre en endnu mere optimal drift og mindst muligt vandspild har
bestyrelsen valgt at investere i sektionsmålere. Sektionsmålerne placeres
tre-fire strategiske steder på ledningsnettet, og vil være med GSM teknologi,
så målerne via mobilnettet kan aflæses fra hjemmecomputeren sammen
med vandværkets hovedmåler og derigennem forudse ledningsbrud og
mindske vandspild.
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Vi har på opfordring besluttet at afholde et ekstra åbent hus arrangement,
så alle de medlemmer der ikke nåede forbi i juni 2016 får en chance mere.
Arrangementet afholdes fredag den 16. juni kl. 16.00 og vandværket vil
naturligvis være vært, så alle kan få en snak med bestyrelsen, og nyde en øl
og en pølse.
Vi har sidste år udpumpet 57.299 m2 og ud faktureret 58.751 m2 hvilket
giver et difference på +1.452 m2. At vi i 2016 har faktureret mere end vi
har udpumpet skyldes, en forsinket proces med udskiftning af målere, hvor
vi blev nødsaget til at skønne alle medlemmernes forbrug. Det faktiske
forbrug vil blive beregnet i 2017 og korrigeret i det enkelte medlems aconto
opgørelse.
Dialog med nabovandværkerne.
I 2016 har der været flere møder med vores nabovandværker – det drejer
sig både om Hylke Station, Hylke-Brørup, Lyngvejens, Riis-Ejer og Tåning
Vandværk.
Møderne har været foranlediget af Skanderborg Kommune som ønsker et
tættere samarbejde de lokale vandværker imellem for at understøtte
forsyningssikkerheden.
Udover at drøfte forsyningssikkerheden har vi også drøftet samarbejde på
andre område, blandt andet et fælles samarbejde om administration. Efter
at have undersøgt mange forskellige muligheder lykkedes det ikke at finde
en fælles administrationsløsning. En af årsagerne var at vores
samarbejdspartner GAV ikke ville tage nye vandværker ind i deres
administrationsløsning. Vi ønskede ikke at opgive samarbejdet med GAV, da
processen viste, at vi har en meget lav omkostning til administration. Alle
alternativerne som blev indhentet i den fælles proces med de andre
vandværker var væsentlig dyrere.
Det lykkedes som sagt ikke at finde en løsning om administration, men vi er
dog blevet enige om at samarbejde om aflæsning af fjernaflæste målere.
Det er aftalt at Tebstrup Vandværk anskaffer udstyret til aflæsning af
fjernaflæste målere og mod betaling kører rundt og aflæser for
nabovandværkerne.
Samarbejdet vedrørende forsyningssikkerhed er ikke endeligt formaliseret,
men dialogen forsætter. Skanderborg Kommune har krævet at der skal
etableres et samarbejde om forsyningssikkerhed senest i 2018.
Nye målere.
Vi besluttede på generalforsamlingen i foråret 2016 at udskifte alle målerne
til nye fjernaflæste målere. På grund af forsinkelser lykkedes det ikke at
udskifte alle målere i 2016. De sidste målere er nu skiftet i 2017.
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Aflæsningen af målere ultimo 2017 vil blive gennemført automatisk, så
forbruger ikke skal bruge tid på indberetning af deres vandforbrug.
Hjemmesiden.
Den nye hjemmeside er nu oppe at køre
Administration.
På det administrative område har vi haft et meget tilfredsstillende
samarbejde med GAV, som efter udskiftning af en del personale nu igen har
fået sat et stærkt og kompetent hold, der har leveret assistance med stor
fleksibilitet og konduite i det foregående år.
Bestyrelsen ønsker at drøfte en beskeden honorering som følge af den
tiltagende arbejdsbyrde. Det emne drøftes under eventuelt.
Økonomi.
Trods store investeringer de senere år har vandværket fortsat en stærk
økonomi med ca. 4 mio.kr. i likvider. Vi skal påregne at skulle bore endnu en
boring indenfor den nærmeste årrække, men der arbejder vi fortsat på at
finde en samarbejdsmodel så vi samtidig kan komme til at levere vand til
nogle af vore naboer for at få bedre økonomi i en sådan boring.
Overordnet set arbejder bestyrelsen på en langsigtet investeringsplan, hvor
der udover en ny boring også indgår udskiftning af flere forsyningsledninger,
ny rentvandstank mv.
Som vi tidligere har påpeget er alt dette nødvendigt for at sikre at vi kan
køre med samme økonomiske model, som vi gør i dag.
Vi har besluttet at takstbladet ikke ændres i 2017.
Afslutning.
Afslutningsvis vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for et rigtig godt og
konstruktivt samarbejde, tak til vore lokale og øvrige samarbejdspartnere
for et godt samarbejde i det forgangne år.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Lars Skovgaard fremlagde regnskabet for 2016 og regnskabet blev taget til
efterretning af generalforsamlingen

Side 3 af 5

I/S Tebstrup Vandværk
c/o Bent Askholm Hylkevej 3 8660 Skanderborg
tlf 86 57 91 65/ 40 72 91 65 Email B_Askholm@yahoo.dk

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Lars Skovgaard fremlagde budgettet for 2017, hvor takstbladet ikke ændres.
Bestyrelsen ønsker at etablere sektionsmålere i ledningsnettet for at
minimere vandspild. Bestyrelsen har afsat 150.000 kr. i
investeringsbudgettet for 2017. Derudover overføres 50.000 kr. fra 2016
investeringsbudgettet pga. det længere forløb med udskiftning af målere.
Budgettet for 2017 blev taget til efterretning og godkendt af
generalforsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag, som skulle være indkommet 1 måned inden
generalforsamlingen
6. Valg af medlemmer til og suppleanter til bestyrelsen
Bent Askholm, Thomas Sylvester, Thue Weel Jensen alle modtager genvalg.
Der er ingen modkandidater og de blev valgt.
Dorte blev valgt som suppleant.
7. Valg af revisor
LMO fortsætter som foreningens revisor.
8. Eventuelt
Bestyrelsen ønsker at drøfte aflønning af bestyrelsens medlemmer for at
høre generalforsamlingen holdning til dette forhold.
Peter ønsker et samlet budget for bestyrelsens aflønning og ser ikke et
behov for en specifikation at satsen til det enkelte medlem.
Et andet medlem kunne se det fornuftige i at satserne var fastsat så der ikke
opstod splid i bestyrelsen om aflønningen.
Ingen af de fremmødte synes det var en dårlig ide. Dorte havde den
holdning at beløbet ikke måtte blive for stort (50-60.000 kr. som formand).
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Det blev præciseret af formanden, at det var et samlet honorar i niveauet
30.000-40.000 kr. til bestyrelsen, som man havde i tankene.
Det blev aftalt at bestyrelsen udarbejder et udkast til godkendelse til den
ordinære generalforsamling i 2018.
Forslag fra generalforsamlingen om at vandværket bør sikre at brugerne kan
købe display fra Kamstrup gennem vandværket. Information om dette
lægges på hjemmesiden. Produktet er under opgradering så de nye displays
kan købes fra efteråret 2017.
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