Askov Vandværk I/S
Ordinær generalforsamling tirsdag d. 8/3-2011 kl. 19.30 Hotel Skibelund Krat.
1. Valg af dirigent.
I alt 10 fremmødte, heraf 6 med tilknytning til bestyrelsen og 4 interessenter.
Bestyrelsesformanden foreslog Helge Petersen til dirigent. Helge blev valgt uden protester.
Dirigenten fastslog, at den ordinære generalforsamling var regelret varslet og dermed gyldig.

2. Formandens beretning.
Formand Jens Skov Carlsen fremlagde årsberetning som tekst, der kan findes som bilag.
•

Medlemsantallet er stort set uændret pga. den lave byggeaktivitet i perioden, og som følge ligger
indvindingsmængden på 91438 m3 også på niveau med de sidste 10 år.

•

I tråd med sidste år var igen flere gengangere, der ikke fik aflæst til tiden, hvilket bevirker, at de
enkelte forbrug skønnes af bestyrelsen samt aflæses med udgift til ejeren. Formanden opfordrede til
mere selvjustits blandt interessenterne.

•

Den endelige vandforsyningsplan for hele Vejen Storkommune er ikke færdigbehandlet, men det står
fast, at alle kommunens borgere som hovedregel skal være tilsluttet et vandværk inden for en 20-årig
periode.

•

Drikkevandkvaliteten har mødt myndighedskravene og der er netop indgået aftale med akkrediteret
firma om prøve udtagning for de næste 5 år.

•

Der har været mange aktiviteter på vandværket i 2010 b.la. kan der nævnes, at der er foretaget en
del soignering af de grønne områder omkring vandværket, og der er lagt nye fliser over
rentvandsbeholderen . På ledningsnettet er der sket en større forlægning af rørledningen, der løber
ved Ø-skibelundvej, således at rørlægningen nu er lagt over på vestsiden af vejen. i 2011 vil der ske
en udskiftning af filtermaterialet i de 3 sandfiltre samt ske en renovering af bassiner og beluftnings
trappen. Der forventes også yderligere arbejde på ledningsnettet

•

Efter forslag fra et medlem modtager bestyrelsen nu økonomisk rådgivning ved ekstern rådgiver.

Spørgsmål til formanden.
•

Spørgsmål : Kan aflæsningen ske om sommeren, da adgang til den enkelte målebrønd kan
være besværlig i vinterhalvåret ? Svar : Nej- kommunen fastlægger aflæsnings tidspunkt.

•

Spørgsmål: Det opsugede sand fra vandfiltrene deponeres - er der sikkerhed for, at sandet
ikke kan indeholde skadelige stoffer. Svar: Sandet har kun været i berøring med drikkevand og
kan derfor ikke være forurenet.

•

Spørgsmål: Er det muligt at hæve gebyret for sent indberettet vandforbrug ? Svar : Muligvis,
men dette skal undersøges nærmere.

•

Spørgsmål: Kan man rette henvendelse til Askov Vandværk om ekstern aflæsning, hvis man
selv er forhindret i at aflæse til tiden. Svar : Ja- undtagelsesvis .

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab 2010.
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Tommy Lund og det samlede regnskab kan findes som bilag.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Drift
Omsætningen i 2010 endte på 766.884 mod budget på 770.800. Årets resultat efter finansielle poster
endte på 612.236 kr. mod budget på 521.712 kr. Det flotte resultat skyldes en tilbagebetaling af for
meget betalt vandledningsafgift ved kommunen samt ikke mindst mindre udgifter til
vedligehold/produktion.
Kapital
Askov vandværk har aktiver for 7.148.899 kr. hvoraf 2.707.253 kr. er bundet i værdipapirer og
2.943.539 kr. er likvide midler. De likvide midler indeholder 950.000 kr. der er bundet i garant konto v.
Brørup sparekasse og dermed låst pga. bankens finansielle situation. Der forventes dog en udbetaling
på 30 % af beløbet i 2011.
Budget 2011
Budget for 2011 blev fremlagt af Kasserer Tommy Lund og kan ses som bilag. Budget for 2011 blev
enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen forslag fra brugerne men bestyrelsen har forslag til ændringer i flere af vedtægternes paragraffer.
Ændringsforslagene går i hovedtræk ud på at præcisere de enkelte formuleringer så tvivl udelukkes. Ændringernes
fulde ordlyd kan findes som bilag på selskabets hjemmeside men er kort ridset op herunder.

§ 1 – Paragraffen opsplittes i paragraf 1 og 2.
§ 3- Præcisering af medlems berettigelse mht. til udlejningsejendomme og boligforeninger.
§ 5 – Præcisering medlemmers rettigheder samt fastlåsning af solidarisk hæftelse så længe der er gæld i selskabet.
§ 11- Ændring i varsling af generalforsamling ordinær såvel som ekstra ordinær, samt tilføjelse af 2 nye faste punkter.
på dagsorden for ordinær generalforsamling.

§ 12- Præcisering af stemmeret og procedure for fuldmagt og kontrol.

§ 13- Bestyrelsen har ikke længere ansvar for opstiller.
§ 14- Attestering af regninger skal nu have 2 underskrifter.
§ 15- Mindre ændring i proceduren for godkendelse af revision.
Alle ændringer blev godkendt og skal således forelægges og vedtages ved afstemning ved ekstra ordinær
generalforsamling før ikrafttrædelse.

5. Valg af bestyrelse og revisor.
Følgende er på valg
Suppleant:

Mads Dam Østergaard

Genvalgt

Bestyrelsesmedlem :

Christian Dahl

Genvalgt

Bestyrelsesmedlem:

Helge Petersen

Genvalgt

Bestyrelsesmedlem:

Tommy Lund Hansen

Genvalgt

Revisor suppleant:

Henning Rose

Genvalgt

Revisor:

Ubesat

Hanne Lytcen

Referent Mads Dam Østergaard

