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Beretning til ekstraordinær generalforsamling d. 04.12.2014
Da jeg i 2003 blev valgt ind i bestyrelsen var min første mission at
skabe ro i bestyrelsen og på generalforsamlingen. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer er siden kommet til, og da den siddende
bestyrelse var en realitet lykkedes det endelig at skabe ro, såvel i
bestyrelsen som på generalforsamling. Bestyrelsen har siden haft et
super godt samarbejde og der har været fælles fodslav.
Alle bestyrelsesmedlemmer er hver gang valgt ind i bestyrelsen
uden modkandidat. Det vidner om stor opbakning på
generalforsamlingerne, og det er noget vi sætter stor pris på. Det
giver et stærkt mandat, som giver arbejdsro, og det siger vi
naturligvis tak for.
Vi har halveret administrationsomkostningerne sammenlignet med
for ti år siden. Egenkapitalen er steget med ca. 2.5 million kr. over
samme periode, samtidig med at vi har fastholdt en meget lav
vandpris. En forbruger med normalt forbrug har vand i hanerne,
hver gang der åbnes, til ca. 1000,00 kr. pr. år til vandværket eller
3,10 kr. pr m2. Til sammenligning kan vi oplyse at Skanderborg
Vandforsyning opkræver kr. 7,89 pr m2. Vandcenter djurs noget
billigere med 4,49 kr. Det faste årlige bidrag er i Skanderborg
885,00 kr. Vandcenter djurs mellem 520 kr. og 900 kr. Til
sammenligning tager vi 500,00 kr.
Vi har lavet en ny boring og renoveret den gamle med ny pumpe og
ny tidsvarende hætte, så hygiejnen er i orden. Hver boring kan nu
alene klare forsyningen af vand til interessenterne i Tebstrup. Dette
øger forsyningssikkerheden.
De sidste par år har bestyrelsen arbejdet intens med planerne om
totalrenovering af vandværket, en plan som vi fik godkendt på
sidste ordinære generalforsamling d. 27. marts i år.
Det godkendte budget for renoveringen, arbejdede bestyrelsen
videre med og vi orienterede om det færdige projekt på en ekstra
ordinær generalforsamling d. 6. November i år. Urolige elementer
forsøgte at ulovliggøre bestyrelsens beslutninger om renoveringen.
Bestyrelsen blev beskyldt for arrogance, inkompetence og
manglende evne til at drive vandværk endsige vurdere de
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indkomne tilbud, som vi for øvrigt havde indkaldt ekspertbistand til
at vurdere, ligesom man fremkom med strafbare trusler mod
bestyrelsen og formanden.
Vi er gået ind i dette arbejde med stor ydmyghed og omhu og
resultaterne taler her sit eget sprog. Vi forvalter nu et af Danmarks
mest velhavende vandværker, vel at bemærke samtidig med at vi
har en meget lav vandpris. Det forpligter både den afgående og en
ny bestyrelse. Når den planlagte renovering er tilendebragt har vi
alle i Tebstrup et af landets mest moderne og driftssikre
vandværker.
Men selvfølgelig kan ingen alene tage rigtige beslutninger, heller
ikke den afgående bestyrelse. Og med hensyn til korrekt
indkaldelse af den ekstra ordinære generalforsamling i dagbladet er
det angribelig, men dog ikke direkte grund til at ulovliggøre
generalforsamlingen, da der ikke skulle træffes beslutninger, men
blot orientering om projektet. Det beklager bestyrelsen naturligvis.
Vi har blot haft største fokus på vandværksdrift og økonomi, og
indkaldelsen tangerede vedtægterne, det erkender vi blankt.
Bestyrelsen vil gerne præcisere ud fra vedtægterne hvordan
vandværket skal drives.
Drift af Tebstrup vandværk kan opdeles i tre lag jfr. vedtægterne.
Generalforsamlingen der er øverste myndighed og som træffer
overordnede beslutninger efter indstilling fra bestyrelsen.
Bestyrelsen der er andet lag sørger for den daglige drift og træffer
detaljerede beslutninger f. eks. I forbindelse med renoveringen og
vedligehold.
Bestyrelsen ansætter fornøden hjælp til administration, vedligehold,
renovering mv. Dette er hvad vi kalder det tredje lag, som omfatter
administration og håndværkere, der er lønnet til at udføre
specifikke opgaver for vandværket.
Bestyrelsen har arbejdet ud fra vedtagelse på sidste ordinære
generalforsamling, hvor vi fik mandat til renovering af vandværket
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samt nedgravning af ny vandledning til trykstationen på Kattrupvej
for 1 650 000,00 og vi lander på ca. 1 500 000,00 for vedtagne
renovering. Så der er plads til yderligere uforudsete udgifter uden
budgettet bliver overskredet.
Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i forberedelserne af
renoveringen og orienterede om planen på sidste ekstraordinær
generalforsamling. Dette skulle blot være en kort orientering, men
urolige elementer førte en destruktiv irrelevant debat og forsøgte at
ulovliggøre bestyrelsens arbejde. Et arbejde der var en naturlig
forlængelse af beslutningen på den ordinære generalforsamling i
marts.
Disse angreb og beskyldninger kan bestyrelsen ikke sidde
overhørig. Vi havde fået et klart mandat som efterfølgende blev
forsøgt trukket tilbage af enkelte personer. Derfor er det en enig
bestyrelse, der siger stop og træder tilbage på denne ekstra
ordinære generalforsamling. Andre må tage over, men bestyrelsen
beklager at enkeltpersoner tager hele byens vandforsyning som
gidsel i dette spil. Vi håber det gamle vandværk kan køre en tid
endnu, for indsættelse af ny bestyrelse vil uvægerligt sætte
renoveringen i stå en kortere eller længere periode.
Det vil være op til denne generalforsamling at finde en ny
bestyrelse.
Jeg vil slutte beretningen med at rette en stor tak til den øvrige
bestyrelse for en fantastisk indsats og samarbejde. Tak til vore
samarbejdspartnere for et godt og loyalt samarbejde gennem
årene.
Den afgående Bestyrelse
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