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Andelsselskabet 

Bjert-Stenderup Vandværk 
Referat fra Generalforsamling 
Torsdag	  den	  18.	  april	  2013,	  kl.	  19.30	  

Sdr.	  Bjert	  Kro	  

	  

Dagsorden:	  

1 	  Valg	  af	  dirigent.	  	  

2 	  Beretning	  for	  det	  forløbne	  regnskabsår	  -‐	  2012.	  

3 	  Fremlæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab	  til	  godkendelse.	  

4 	  Fremlæggelse	  af	  budget	  for	  2013.	  

5 	  Indkomne	  forslag.	  

6 	  Valg	  af	  3	  bestyrelsesmedlemmer.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Valg	  af	  2	  suppleanter	  

8 Valg	  af	  2	  revisorer	  +	  suppleant.	  

	  	  	  	  	  	  	  Valg	  af	  ekstern	  revisor.	  

9 	  Eventuelt	  

	  

Referat	  

fremmødt:	  fra	  bestyrelsen	  4	  medlemmer,	  dertil	  6	  andelshavere.	  

ad	  1.	  	  

som	  dirigent	  blev	  Peter	  Thomsen,	  Bjert	  Vestervang	  2,	  valgt.	  

Dirigenten	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovlig	  ved	  indkaldelse	  ved	  annonce	  i	  Budstikken	  22.	  
marts	  2013,	  samt	  i	  seneste	  nummer	  af	  Bjert-‐Stenderup	  Avis.	  	  Ingen	  havde	  indvendinger	  herimod.	  

ad	  2.	  Frode	  Lund	  Jensen	  gennemgik	  beretningen,	  der	  var	  omdelt.	  

Værket:	  	  

Det	  nye	  filteranlæg	  er	  kørt	  ind,	  og	  analyseværdier	  for	  jern	  og	  mangan	  er	  under	  detektionsgrænsen	  og	  
niveauet	  er	  meget	  tilfredsstillende.	  
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Alle	  vandanalyser	  kan	  ses	  på	  www.bjertvand.dk	  

Ledningsnettet	  

Hovedledningsnettet	  er	  udvidet	  med	  en	  streng	  til	  Skibelund.	  Der	  er	  foretaget	  mange	  ledningsfornyelser	  i	  
Sdr.	  Stenderup.	  

Produktion:	  

Den	  samlede	  produktion	  af	  vand	  er	  	  134.000	  m3	  	  

Spild	  i	  ledningsnet	  

Der	  afregnes	  ca.	  117.000	  m3	  ,	  hvilket	  giver	  et	  spild	  i	  ledningsnettet	  i	  2012	  på	  12,5	  %.	  Spild	  over	  10	  %	  	  
udløser	  strafafgift	  til	  Staten,	  som	  for	  2012	  andrager	  86000	  kr.	  Det	  er	  ikke	  tilfredsstillende,	  og	  vi	  håber	  at	  
arbejdet	  med	  at	  etablere	  fjernaflæsning	  vil	  gøre	  aflæsning	  af	  målerne	  samtidig	  og	  dermed	  mere	  retvisende.	  
I	  forbindelse	  med	  aflæsning	  af	  distriktsmålerne	  vil	  det	  	  lette	  arbejdet	  med	  lækagesøgning.	  

Administration	  

Ud	  over	  den	  daglige	  drift	  af	  vandværket	  har	  2012	  været	  præget	  af	  arbejdet	  med	  indsatsplaner	  til	  
beskyttelse	  af	  den	  nuværende	  og	  fremtidige	  vandkvalitet.	  Dette	  har	  ført	  til	  udarbejdelse	  af	  en	  indsatsplan	  
for	  Bjert-‐Stenderup	  Vandværk.	  Der	  vil	  blive	  informeret	  om	  indsatsplanen	  i	  den	  kommende	  tid.	  

Der	  er	  også	  udpeget	  placering	  af	  et	  nyt	  kildefelt	  for	  den	  fremtidige	  vandforsyning	  på	  Stenderuphalvøen.	  
Dette	  område	  undersøges	  yderligere	  i	  samarbejde	  med	  Kolding	  Kommune.	  

Det	  kommende	  år	  

Bliver	  præget	  af	  	  flere	  ledningsarbejder	  i	  Sdr.	  Stenderup.	  Etablering	  af	  en	  trykaflaster	  i	  Sdr.	  Stenderup,	  samt	  
fortsættelse	  af	  forberedelse	  af	  målere	  til	  fjernaflæsning.	  

Boringer	  og	  råvandspumper	  renoveres/udskiftes	  i	  2013.	  

Beretningen	  blev	  godkendt	  

Ad	  3	  fremlæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab	  til	  godkendelse	  

Regnskabet	  var	  omdelt,	  og	  blev	  gennemgået	  af	  Frode.	  

Regnskabet	  blev	  godkendt	  

ad	  4	  Budget	  for	  2013	  

Frode	  fremlagde	  budgettet	  for	  2013,	  samt	  et	  tillæg	  til	  de	  budgetterede	  aktiviteter.	  	  

Den	  foreslåede	  totale	  aktivitetsramme	  på	  ca.	  1,3	  mio.	  kr.	  	  ligger	  inden	  for	  det,	  som	  vandværket	  selv	  kan	  
finansiere.	  
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ad	  5	  indkomne	  forslag	  

Ingen	  

ad	  6	  valg	  

Torsten	  Reffstrup,Gyndbjerg	  23,	  	  og	  Bent	  Sørensen,	  Engdraget	  40,	  blev	  genvalgt	  til	  bestyrelsen.	  

Finn	  Holdt,	  Slunden	  15,	  blev	  nyvalgt	  til	  bestyrelsen	  

Eli	  Jepsen	  Skibelundvej	  10	  og	  Gilad	  Lifshitz,	  Stenholt	  37,	  	  blev	  valgt	  som	  suppleanter	  til	  bestyrelsen	  

	  

Jette	  Hvidtfeldt,	  Stenderupvej	  34,	  	  og	  Leif	  Petersen,	  Gl.	  Bjert	  9	  blev	  valgt	  til	  revisorer.	  

Jørgen	  Gravers,	  Engløkke	  3	  blev	  valgt	  til	  revisorsuppleant.	  

	  

Martinsen	  Statsautoriseret	  Revisionspartnerselskab	  blev	  valgt	  som	  extern	  revisor	  

	  

ad	  9	  eventuelt	  

Ros	  til	  den	  pædagogiske	  beretning.	  	  

	  

Derpå	  erklærede	  dirigenten	  generalforsamlingen	  for	  afsluttet.	  

	  

dirigent	   	   	   	   	   referent	  

	  

	  

	  

	  

Peter	  Thomsen	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Torsten	  Reffstrup	  


