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Tebstrup Vandværk A.M.B.A.

Generalforsamling, Testrup Vandværk
Dato: 27. maj 2021 kl. 19:00
Dagsorden

Dagsorden
1. Valg af dirigent

a. godkendelse af generalforsamlingen

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab foreligges til godkendelse

4. Budget for 2021 foreligges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

a. Der er ingen forslag til behandling

6. Valg af medlemmer og suppleanterne til bestyrelsen
På valg er følgende: Thue, Bent og Thyge samt (suppleant).

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

8. Eventuelt
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Referat

Ad 1 Valg af dirigent

Bent Askholm indstilles til dirigent. Bent blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldelsen fremgik af

Ugebladet den 12. maj 2021.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Tebstrup Vandværk A.M.B.A

Beretning for driftsåret 2020

Vi har desværre, pga. Corona, igen i år måtte udsætte generalforsamlingen og selv om

restriktionerne nu er lempet, vil vi dag fortsat indskærpe at forholdsreglerne om afstand skal

overholdes.

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som tidligere, med mig som formand,

Bent Askholm som næstformand, Lars som kasser og Peter og Thyge som menige medlemmer.

Ved sidste generalforsamling blev Peter Andersen valgt ind som suppleant.

I 2020 har vi fået 30 nye medlemmerne som følge af sammenlægningen med lyngvejens

vandværk, men vi har også fået en enkelte ny tilslutning på Kattrupvej samt én på Parkvej. På

parkvej kommer der løbende nye tilslutninger i takt med at grundene bliver solgt. Der ud har vi

været i dialog omkring yderligere en ny tilslutning på Overby Skovvej.

Vi vil gerne benytte lejligheden i dag til at byde alle de nye medlemmerne velkommen til Tebstrup

Vandværk.

Sammenlægning med Lyngvejen

Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at indlede forhandlinger om

sammenlægning med lyngvejens vandværk. Resultatet af dette blev en løsning hvor Tebstrup

Vandværk har overtaget samtlige aktiver og passiver i Lyngvejens Vandværk, og hvor alle

lyngvejens forbrugere nu er blevet medlemmerne i Tebstrup Vandværk. For at udligne den

formueforskel der var mellem de to vandværker, vil der for de forbrugere der tilhørte det tidligere

Lyngvejens Vandværk de næste 10 år skulle betales et ekstra fast bidrag. Dette ekstra bidrag
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fremgår af takstbladet for 2021, men er også faktureret for 2020, da overtagelsen er effektueret

med virkning fra 1/1 2020.

I forbindelse med sammenlægningen blev der etableret en ny forsyningsledning langs Tebstrupvej

frem til Lyngvejens hovedledning. Ledningen blev taget i brug umiddelbart før Jul og lyngvejen

forsynes nu udelukkende fra Tebstrup Vandværk.

Forsyningssikkerhed og Drift

Endnu et driftsår er gennemført med vores vandværk. Vandværket har nu nogle år på bagen, men

alt fungeret som forventet og bestyrelsen er fuldt ud tilfredse med anlæggets funktionalitet og

driftsstabilitet. Der er selvfølgelig en løbende vedligeholdelse på anlægget, som naturligt blive

større i takt med at anlægget ældes. I 2020 har det således være nødvendigt at udskifte en

pumpe samt bundventilerne på udpumpningsanlægget, da disse var tæret igennem.

I 2020 har der været et større vandbrud på Overby Skovvej, som vi dog hurtigt fik lokaliseret og

udbedret. På trods af dette har der i 2020 været et mindre positivt vandspild. Dette skyldes med

stor sandsynlighed målerusikkerheder på vore hovedmålere. Vi har derfor besluttet at disse

efterses og kalibreres ved næste vandværkseftersyn.

Udgifterne til vandanalyser i 2020 rammer tæt på budgettet som var sat væsentligt lavere en

udgiften i 2019. Dette skyldes at udgiften i 2019 var ekstraordinær på grund af ekstra analyser.

Udgiften i 2020 ligger således på det normale niveau.

Kvaliteten af vores drikkevand er generelt meget tilfredsstillende, og vi kan konstatere at vi stadig

leverer rent vand helt uden miljøfremmede stoffer. Vi har dog i løbet af efteråret 2020 haft nogle

udfordringer med selve vandbehandlingen, som har resulterer i uhensigtsmæssige koncentrationer

af mangan og CO2. Dette er dog ikke noget der har betydning for selve drikkevandskvaliteten,

men kan medfører øgede belægninger og træringe på ledninger og installationer. Vi har med hjælp

forsøgt at justere på strømningstiden gennem filteranlægget, samt vores skylleintervaller. Dette

har ind til videre løst problemet.

Vi har aflæst elektroniske målere for 4. år i træk. Opgaven med   måleraflæsning er som i 2019

foretaget af Tebstrup VVS & Blik. De varetager også aflæsning for de andre lokale vandværker

som vi samarbejder med. I 2020 har vi også indgået samarbejde med Hylke Brørup vandværk

omkring aflæsning, og vil således fremadrettet også håndterer deres målerdata.

Tebstrup VVS har i 2020 foretaget aflæsning 4 gange. Dette er det niveau for aflæsninger som vi

finder er fornuftigt. Herved vil vi forhåbentligt kunne fange nogle af de lækager der vil kunne opstå

på ledningsnettet, men også hos forbrugerne. Bestyrelsen gør dog opmærksom på at vandspild på

egen ledning, stadig er den enkelte forbrugers ansvar. Selv om vandværket aflæser målerne
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løbende, vil vi ikke garantere at vi fanger alle lækager. Vi opfordre derfor alle forbruger til at

kontrollere deres måler med jævne mellemrum.

Vandsamarbejde

I 2020 har der kun været en begrænset aktivitet i forhold til samarbejde med vores

nabovandværker. Lokalt samarbejder vi som bekendt med Hylke Station, Hylke-Brørup, Riis-Ejer

og Tåning Vandværker. Derudover holder vi os orienteret om aktiviteterne i kommunens

vandsamarbejde.

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. I forbindelse med vandsamarbejdet i kommunen, er der oprettet en

puljeordning til etablering af grundvandsbeskyttelse. Til denne pulje skal der fremover indbetales 1

kr. pr. solgt m3 vand. Den normale vandskat og tillæg for grundvnads-kortlægning som betales til

staten er uændret. Herved har det været nødvendig at hæve vandprisen på takstbladet med 1 kr.

Nyt regulativ

Tebstrup Vandværk indførte pr. 1. Januar 2020 er nyt regulativ. Regulativet er udarbejdet

sammen med Vandsamarbejdet i Skanderborg kommune og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Regulativet kan rekvireres fra vores hjemmesiden.

Hjemmesiden.

Hjemmesiden køre fornuftigt, men er lidt besværlig at opdaterer. Bestyrelsen foretrækker derfor et

kommunikerer via vores facebookside. Det er således her at informationer om aktuelle tiltag,

nedbrud, mv. kommunikeres. På Facebooksiden kan alle også kommunikere med vandværket.

Hjemmesiden bruges derfor primært kun som det sted man kan hente de overordnede

informationer, så som takstblad, regulativ og vedtægter, regnskaber og referatet mv. Ligeledes

skal man også anmelde fraflytning via hjemmesiden.

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.



Side 5 af 7 Referat, Generalforsamling Tebstrup Vandværk, 27. maj 2021

Tebstrup Vandværk A.M.B.A.

Økonomi.

Trods investeringer de senere år har vandværket fortsat en stærk økonomi.

Overordnet set arbejder bestyrelsen med 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.

Vi har haft den samme lave vandpris i flere år, og det ønsker vi i udgangspunktet at fortsætte

med, men på grund af den øgede udgift til vandsamarbejdet har det være nødvendigt at hæve

vandprisen med 1 kr. glædende fra 1/1 2021. Selv om vandprisen hæves er de faktiske

omkostninger pr. m3 stadig større end indtjeningen på den primære drift. Grunden til at vi fortsat

kan holde så lav en vandpris skyldes indtægterne fra vandværkets investerede midler.

Investeringer og planlagte aktiviteter

Bestyrelsen forventer at fortsætte renoveringen af stikledningerne på Bjerggaardsvej, hvor cirka

4-5 husstande stadig forsynes af gamle jernrør og hvor stophanen ikke står i skel. Dette arbejde

blev oprindeligt startet i  2019, men er ikke færdiggjort endnu.

Yderligere er der en række genstående investeringer som følge af sammenlægningen med

lyngvejens Vandværk. Blandt andet tinglysning og udbetaling af erstatninger for den nye

forsyningsledning, samt nedlæggelses af det gamle vandværk og sløjfning af boringen.

Ud over ovenstående vil bestyrelsen i 2021 arbejde med en nærmere forsyningsplan, herunder en

beredskabsplan, således at vi er rustet bedst muligt til fremtiden. Beredskabsplanen er i øvrigt

påkrævet af Skanderborg Kommune. I forhold til at sikre vandværket i fremtiden og øge

forsyningssikkerheden, vil bestyrelsen i løbet af 2020 undersøge mulighederne for placering af en

ny supplerende kildeplads, således at der forhåbentligt ved næste generalforsamling kan foreligge

en nærmere plan samt økonomi for dette arbejde.

Afslutning.

Peter som har været med i bestyrelsen i mange år, har meddelt at han ønsker at udtræde efter

denne generalforsamling. Peter er ikke på valg i år, og den kommende suppleant vil derfor

indtræde i Peters sted frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til

Peter for det arbejde han har lagt i bestyrelsen de forgangne år.
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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.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3 Revideret regnskab foreligges til godkendelse

Lars Skovgaard gennemgik regnskabet og det blev godkendt

Ad 4 Budget for 2021 foreligges til godkendelse

Lars Skovgaard gennemgik budgettet og det blev godkendt

Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag til behandling

Ad 6 Valg af medlemmer og suppleanterne til bestyrelsen

Thue Weel Jensen, Bent Thyge Askholm og Thyge Sylvester Rasmussen modtog genvalg, der var

ingen modkandidater

Valget stod mellem at vælge Peter Andersen som suppleant og Carsten Nielsen fra Lyngvejens

som suppleant. En vælges til at træde ind som suppleant som erstatning for Peter Høje, der har

valgt at udtræde af bestyrelsen. Peter Høje er ikke på valg, derfor skal en suppleant træde ind

som erstatning for Peter Høje

Det blev besluttet at Carsten Nielsen træder ind i bestyrelsen og Peter Andersen fortsætter som

suppleant.

Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleanter

LMO blev genvalgt som revisor
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Ad 8 Eventuelt

Peter Eriksen spørger til om vandværket er kommet videre med sektionsmålere. Formanden

understreger at der med det meget lave vandspild ikke er økonomisk rationale ved at etablere

sektionsmålere.

Problemstilling kan forsat være relevant for at sikre lavest muligt vandspild på lang sigt.

Sektionsmålerne kan eventuelt tænkes sammen med ny kildeplads og andre forhold. Der var

enighed om at tage VVS’erne med på råd, hvis vandværket på et tidspunkt vælger at etablere

sektionsmålere.

Dirigent:

Bent Askholm
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