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Ordinær generalforsamling i Tebstrup Vandværk

Dagsorden til generalforsamling d. 28.03.2019

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 2018 tiltrådte jeg som ny formand. Bent Askholm blev dermed valgt til
næstformand i stedet for Thomas, som stopper i foreningen efter denne
generalforsamling. Lars er fortsat som kasser.

I 2018 fik vi ingen nye tilslutninger på Parkvej eller andre steder i vores
område. Der har været dialog med to ejendomme på Marielundsvej, men
begge valgte at tilslutte sig Brørup Vandværk. Brørup Vandværk tilbød at
betale hele ledningsføringen frem til de to ejendomme, hvorved disse kun
skulle betale det normale tilslutningsbidrag. Denne meget lukrative model
vurderede vi ikke ville have været fair overfor de andre andelshavere i
Tebstrup Vandværk.

Vores vandværk leverer fortsat høj forsyningssikkerhed
Endnu et driftsår er gennemført med det nye vandværk. Alt har fungeret
upåklageligt og bestyrelsen er meget tilfredse med anlæggets funktionalitet
og driftsstabilitet. Som følge heraf har vi i 2018 ikke haft et vandspild for
første gang i vandværkets historie.

Udgifterne til vandanalyser har i 2018 været på 2017 niveau, og forventes at
blive på nogenlunde samme niveau i 2019 også. Generelt har
vandkvaliteten været meget tilfredsstillende, og vi kunne i 2018 som i 2017
med stor tilfredshed konstatere at vi fortsat ikke har problemer med
nedbrydningsprodukter fra pesticider elle andre miljøfremmede stoffer.

Vi har aflæst elektroniske målere for andet år i træk. I 2017 fortog
bestyrelsen selv aflæsningen, men i 2018 og fremefter har vi udliciteret
opgaven med måleraflæsning til Tebstrup VVS & Blik. De vil også varetage
aflæsning for de andre lokale vandværker som vi samarbejder med.
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Indtil videre er det aftalt at der kun gennemføres aflæsning ved årsskiftet,
men bestyrelsen har drøftet om det ikke var hensigtsmæssigt at udvide med
en ekstra aflæsning ved halvåret, eller eventuelt oftere. Punktet drøftes
yderligere under indkomne forslag.

Vi har tidligere drøftet muligheden for at opsætte sektionsmålere, men med
vores meget lave vandspild, kan det på nuværende tidspunkt ikke forsvares
at investerer i sektionsmålere. Det nye vandværk i kombination med
udskiftning at de mest problematiske ledninger er den primære årsag til
dette.

Dialog med nabovandværkerne.
I 2018 har der ikke været nogen aktivitet i forhold til yderligere
vandsamarbejde mellem vores nabovandværker – det drejer sig om Hylke
Station, Hylke-Brørup, Lyngvejens, Riis-Ejer og Tåning Vandværker.

Vi afventer om der sker nyt i 2019. Vandsamarbejdet er oprindeligt
foranlediget af Skanderborg Kommune som ønsker et tættere samarbejde
og dialog med de lokale vandværker for at understøtte
forsyningssikkerheden til områdets borgere.

Hjemmesiden.
Hjemmesiden er i fuld drift og vi har opgraderet platformen så vi nu selv kan
ændre på indholdet. Vi har stadig en facebook side, hvor alle kan
kommunikere med vandværket. Facebooksiden er linket til hjemmesiden,
således at informationer og nyheder fremgår begge steder. Vi vil primært
bruge denne kanal til at informerer og kommunikere om aktuelle tiltag.

Administration.
På det administrative område har vi fortsat haft et meget tilfredsstillende
samarbejde med Vandcenter Djurs. De er vores kompetente
sparringspartnere, der har leveret assistance med stor fleksibilitet og
konduite i det foregående år.

Bestyrelsen har i overensstemmelse med sidste års generalforsamling
udbetalt et samlet bestyrelseshonorar på 20.000 kr. Honoraret er fordelt
mellem bestyrelsens medlemmer.

Økonomi.
Trods store investeringer de senere år har vandværket fortsat en stærk
økonomi med ca. 4,5 mio. kr. i likvider.
Overordnet set arbejder bestyrelsen på en langsigtet investeringsplan. Som
vi tidligere har påpeget, er dette nødvendigt for at sikre at vi fortsat kan
arbejde med samme økonomiske model, som vi gør i dag.
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Bestyrelsen forventer at igangsætte en renovering af stikledningerne på
Bjerggaardsvej, hvor cirka 5-6 husstande stadig forsynes af gamle jernrør
og hvor stophanen ikke står i skel. Den endelige løsning aftales nærmere
med VVS’erne og entreprenøren.

Vi har besluttet at der ikke ændres på takstbladet i 2019.

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 2018.

Martin Eriksen forespørger om vandværket skal betale 1 kr./m2 til
landmænd som ikke må sprøjte i vandværkers nærhed. Thue anfører at det
ikke er afklaret endnu og at vandværket afventer myndighederne.

Peter Eriksen spørger til forsikringen og ønsker at bestyrelse sikrer billigst
mulig omkostning.

Regnskabet blev taget til efterretning af generalforsamlingen

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Lars Skovgaard fremlagde budgettet for 2019.

Budgettet for 2019 blev taget til efterretning og godkendt af
generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var et indkommet forslag, om at foretage flere måleraflæsninger i løbet
af året.

Peter Eriksen synes det er en god ide at foretage flere måleraflæsninger og
gerne 1 gang i kvartalet.

Det blev godkendt af generalforsamlingen.
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6. Valg af medlemmer til og suppleanter til bestyrelsen

Thomas Sylvester Rasmussen, Thue Wheel og Bent Askholm var på valg

Thomas Sylvester Rasmussen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller
Thyge Sylvester Rasmussen, som blev valg uden modkandidater.

Thue Wheel og Bent Askholm modtager genvalg. Der var ingen
modkandidater og de blev valgt.

Dorte blev valgt som suppleant.

7. Valg af revisor

LMO fortsætter som foreningens revisor.

8. Eventuelt

Thue fremsatte en problemstillingen vedrørende naboen til vandværket.
Naboen har fældet hækken og ad flere omgange parkeret sin bil på
vandværkets areal.

Generalforsamlingen var enig i at der ikke skal holde biler på vandværkets
areal. Man foreslår at der opsættes at skilt hvor der står at parkering på
arealet er forbudt.

Naboen skal genetablere hækken.

Martin spørger om vi er blevet pålagt at skulle foretage straks-analyser
direkte hos forbrugeren, som i Riis-Ejer vandværk. Det har medført
ekstraomkostninger til analyser.

Thue svarer, at vi ikke er blevet pålagt dette og foreslår at vi etablerer
prøvevandhaner til formålet, hvis dette bliver aktuelt.

    ---------------------------------------------------
Dirigent Peter Høje Kristensen
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