Askov Vandværk I/S

08-03-2012

Referat af ordinær generalforsamling
torsdag 8. marts 2012 kl. 19:30
på Hotel Skibelund Krat

Der var 9 fremmødte interessenter.
Formanden bød alle velkommen, og gik derefter over til dagsordenen
(Tallene refererer til generalforsamlingens dagsorden)

1.

Valg af
dirigent:

Helge Petersen blev foreslået og enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor gyldig.

2.

Formandens
beretning:

Medlemmer og forbrugere:
Der er nu 866 brugere og 665 interessenter. Der er kommet få nye brugere
til på Askov Kirkevej, og der kommer nogle flere på Birkely, hvor der
opføres seks ældreboliger og 10 plejeboliger.
Udpumpet vand:
Der har været en tilbagegang i forbruget. I 2011 blev der indvundet 89.300
m3 mod 91.438 m3 året før. Det svarer til et gennemsnit på godt 100 m3 pr.
bruger, men der er store forskelle. Jeg opfordrer alle til at holde øje med
deres forbrug på vandmåleren et par gange om året, så spild kan undgås.
Den årlige måleraflæsning:
I år var det nemt – ingen sne og frost – så de fleste fik det klaret i tide. 12–
15 % nåede det dog ikke eller kom for sent med aflæsningen.
Vandforsyningsplan 2011-30:
Vi modtog en plan for vandforsyningen i Vejen Kommune for et par dage
siden. Dér er alle 32 vandværker i Vejen Kommune beskrevet i tekst og
billeder m.h.t. geologi, arealudpegning, vandindvinding, vandforbrug og
vandkemi. Det beskrives ligeledes, hvordan kommunens borgere og erhverv skal forsynes med vand indtil 2030.
Kontrol med drikkevand:
Prøvetagning og kontrol af drikkevandet er efter aftale med Eurofins i faste
rammer. På skift prøves råvandet i boringerne, og der tages prøver hos
tilfældigt udvalgte forbrugere og fra rentvandsbeholderen under værket.
Rapporterne ligger på vandværkets hjemmeside: www.askovvand.dk
Takstblad – Fællesregulativ – Vedtægter:
Det er vigtige papirer i vandværkets drift. De er nyreviderede, og
kassereren har særlige bemærkninger og gør rede for vores Takstblad for
2012 i sin gennemgang om lidt.
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Nyt fra vandværket på Møllevej:
Vi synes, det kører godt på Vandværket. Vi holder øje med det, og Niels har
en god fornemmelse for, om det hele fungerer, som det skal.
A.
Der er kommet nyt tag over iltningstrappen i vandværksbygningen.
Det var nødvendigt, da der var revner ind til rustent jern i det gamle. Et nyt
er støbt op under det gamle.
B. Det store projekt sidste forår var udskiftning af filtergrus i de tre bassiner. De ca. 30 tons grus skulle ud og ny grus ind. Et specialfirma fra
Christiansfeld stod for opgaven. Det fungerer fint og kan fungere mange år
frem i tiden.
Kalibrering af vandmålere:
Hver andet år skal en del af vores målere til kalibrering (kontrol). Endnu
her der ikke vist sig problemer med vores målere.
I år var det målere opsat i 1999, der skulle kalibreres. 18 blev udtaget og
sendt til kalibrering på et laboratorium i Ringe. De bestod prøven.
Det er bestyrelsens vurdering, at målerne hos forbrugerne er særdeles
driftsikre.
Kontakt og orientering:
Vandværkets hjemmeside er en nem mulighed, hvis man vil orientere sig
om emner vedrørende Askov Vandværk. Her kan man også finde ud af,
hvordan man kan kontakte bestyrelsen. Vandværket kan på samme måde
give aktuelle oplysninger videre til forbrugerne.
Adressen er www.askovvand.dk
Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har holdt 4-5 faste møder hos hinanden på skift. Deruden har
der været opgaver at løse og kursusvirksomhed og udstillinger arrangeret af
Foreningen af Vandværker i Danmark.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde omkring vandværket.
Erik Melvang blev takket, fordi han holder det så pænt inde og ude på
vandværket.
Martin Madsen blev takket for vel udført arbejde for Askov Vandværk, og
EDB-service Holsted blev takket for deres flotte arbejde for vores
vandværk.

3.

Kassererens
fremlæggelse
af regnskab

Tommy Lund stod for denne del.
Angående Takstblad:
Taksten for tilslutning er sat op til godt 10.000. Desuden kan vi være sikre
på, at statsafgiften stiger yderligere.
Angående manglende aflæsning: Første gang koster det 150 kr. plus et
skønnet forbrug. Anden gang 500 kr. inklusive en aflæsning..
Det er nødvendigt at indføre et nyt gebyr for udsendelse af oplysninger til
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interessanter, der f.eks. skal sælge deres hus og mangler oplysninger om
forbrug o.l.
Tommy Lund fremlagde regnskabet.
Det blev enstemmigt godkendt.
Omsætningen endte på 736.583 mod et budget på 770.000.
Årets resultat blev 468.310 mod et budget på 468.250!
Vandværket har aktiver på 7.615029, hvoraf 3.553.655 er bundet i
værdipapirer og 2.161.339 er likvide midler. Af de likvide midler står
661.500 på Garant Konto i Brørup Sparekasse.

4.

Budget 2012

Der vil komme flere forbrugere i 2012.
Regnvandstanken skal gennemgåes. Der er sat 75.000 kr. af til det.
El-gennemgang af hele Vandværket for at finde besparelser.
Da Niels og Jens ønsker at forlade bestyrelsen, mister vi en stor viden. De
får derfor et honorar for at stå til rådighed for den nye bestyrelse indtil 1.
juli. Det er ekstraordinært og afledt af situationen.
Kapitalpolitik: Vandværket har stadig en Garant Konto, som indebærer en
vis risiko. Anden kapital fordeles mellem korte og lange obligationer alt
efter det forvente kapitalbehov i forbindelse med fremtidige investeringer.
Der satses på sikkerhed.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5.

Indkomne
forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6.

Valg til
bestyrelsen

Jens Skov-Carlsen og Niels Poder Sørensen var på valg. De ønskede ikke
genvalg.
Mads Dam Østergaard og Per Lindegaard Jensen blev foreslået og valgt.
Mogens Andersen blev foreslået og valgt som suppleant til bestyrelsen i
stedet for Mads Dam Østergaard.

7.

Valg af revisor Christian Roos ønskede ikke genvalg.
Kristian Kristensen blev foreslået og valgt.

8.

Valg af revisor- Henning Rose blev genvalgt som revisor-suppleant.
suppleant
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Tommy Lund takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store
indsats, der præget Askov Vandværk, så det er godt kørende med et godt
anlæg, et godt net og en god økonomi.
Desuden har de sommetider haft vanskelige forbrugere, som skulle betjenes
og vejledes.
Tak for indsatsen!
Jens Skov-Carlsen takkede for de pæne ord og sagde, det er godt at slutte,
mens det går godt.
Jens blev valgt ind uden at være til stede for 12 år siden. Men dét man
vælger at gøre noget ved, bliver man god til!

_____________________________

_____________________________

Dirigent

Referant

Helge Petersen

Per Lindegaard Jensen
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