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MOSVIG Vandværk
Referat af
Generalforsamlingen 2016.
Formanden bød de fremmødte 64 personer incl. bestyrelsen og Peder Nygård fra Martinsen
Rådgivning og Revision, velkommen det den årlige generalforsamling, som blev indledt med fælles
spisning.
Selve generalforsamlingen startede kl. 20.oo, hvor der var fremmødte yderligere 3 personer, således
i alt 67 personer fysisk var fremmødt, som repræsenterede i alt 46 ejendomme.

Valg af dirigent:
Erik Ove Hansen, Kystvej 38, foreslået af bestyrelsen.
3 medlemmer afleverede en fuldmagt til at stemme for andet medlem.
2 medlemmer med tilsammen 5 ejendomme havde således 5 stemmer.
I alt kunne således på generalforsamlingen afgives max. 52 stemmer.
Dirigent konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Formandens beretning for 2015.
Indledning:
Bestyrelsen har i 2015 afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder.
Nogle af bestyrelsens medlemmer og vores vandværksbestyrer har ligeledes deltaget i relevante
kurser arrangeret af Danske Vandværker.
John og formanden har ligeledes deltaget i et event afholdt af Kolding Kommunen omkring
beredskabet i tilfælde af en forurening, eller anden form for problemer vedr. vandforsyningen.
Foreningen har ligeledes deltaget i møder/seminarer i det lokale Vandråd for Kolding Kommune, som
varetager opgaver og problemstillinger, fælle for kommunens vandværker.
Et par virksomhedsbesøg har der også været deltaget i.

Medlemstal:
Vandværket har haft en tilgang af 3 medlem i 2015, således at det samlede antal medlemmer ved
udgangen af 2015 i alt var 648, heraf 14 ubebyggede grund forsynet med stikledning og målerbrønd.
Det vil sige at vi pr. 31.12.2015, i alt var 634 vandforbrugende medlemmer.
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Kommunikation med medlemmerne:
Vandværket besidder en liste med mail-adresser på 623 medlemmer, 25 medlemmer har ikke en
mail-adresse, disse betjenes pr. post.
Vandværkets fremtidige mail-adresse er umiddelbar før generalforsamlingen ændret til:
formand@mosvig.dk .

Andet år som formand:
Tilsvarende det første år som formand, har 2015 også budt på store udfordringer.
Især sidste halvår af 2015 har været meget tidskrævende, ikke kun for mig men så sandelig også for
vores vandværksbestyrer John, som jeg vil rose for et enestående ”gå på mod” og en vilje til at
tingene skal lykkes bedst mulig og, ikke mindst, skal være i orden.
Johns kendskab til VVS-branchen og stor praktisk erfaring har alt andet lige gjort det lettere at være
formand
En meget stor tak til John for en super indsats gennem 2015 og frem til dato.
Vi ser i bestyrelsen frem til at 2016 bliver knap så hektisk og tidskrævende som 2015.

Renovering i Grønninghoved:
I januar til midte februar 2015 afsluttede vi en større renovering af ledningsnettet i
Grønninghoved-området. 800 mtr. gammel ET-ledning blev erstattet af nye PE-rør.
Projektet forløb uden de store problemer. En mindre budgetoverskridelse på ca. kr. 17.000,-skyldtes, det var nødvendig at foretage grundvandsænkning ved 2 ejendomme.
Tilbage i Grønninghoved har vi kun en gammel ET-ledning beliggende i området tilhørende
Børnenes Vel, og som udover Børnenes Vel også forsyner 3 sommerhuse.
På det seneste har Kolding Kommune givet tilladelse til nedrivning af bygningerne hos
”Børnenes Vel”, hvilket kunne tyde på at der snart kan forventes et-eller-andet, måske en
udstykning af ejendommen, hvem ved.
Tilsvarende er 1 etape af udstykningen vest for Fuglsangvej på i alt planlagt 30 grunde,
tilsyneladende på vej.
Begge projekter er nok noget vi hører nærmere om i indeværende år.

Ledningsbrud:
I hele 2015 har antallet af ledningsbrud været begrænset til 2 mindre brud i 2 målerbrønde i
Grønninghoved og 1 større ledningsbrud ved Strandpavillonen, hvilket må siges at være
acceptabel.
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Vi har stadig nogle minde strækninger med rør af ældre dato, og som står til udskiftning de
kommende år.
Herefter vil alle vores forsyningsledninger være af plast/PVC, og ledningsbrud, og dermed
afbrydelser i forsyningen, vil forhåbentlig blive reduceret til ganske få tilfælde om året.

Boringer:
Et luftfoto blev vist, med angivelse af indvindingsoplandet. Regnvand som langsomt siver
ned til ”vandåren” tættest på vores boringer, er ca. 25 – 30 år under vejs.
Indvindingsområdet er hovedsagelig ”skovområde” og mindre områder med produktion af
juletræer. Der foregår således ikke en dyrkningsmæssig udnyttelse af området.
Jeg tror vores nabovandværker er meget misundelige på vores indvindingsområde, og derfor
også interesseret i at få en forbindelsesledning til MOSVIG Vandværks ledningssystem.
Nå, men som planlagt gik vi i gang med at renovere vores 3 boringer i 2015, hvoraf den ene
boring havde været ubrugt i nogle år.
Formålet med renoveringen var at opnå ”mest mulig skånsomme indvinding” således at
vores ressource af godt drikkevand belastes mindst mulig, i fremtiden.
Alle 3 boringer blev forsynet med nye pumper med VLT-styring, som gør at pumperne starter
langsom og dermed skånsomt, hvilket samtidig også skulle mindske strømforbruget.
Efter udskiftning af de 3 pumper viste det sig nødvendig at foretage rensning af hele vores
ca. 700 m. lange råvandsledning ned til vandværket, da der var for stor modtryk i røret.
Alle 3 boringer er i dag i drift skiftevis, og leverer godt og problemfrit råvand til vandværket.

Udpumpet vandmængde:
Et diagram blev vist over den udpumpet mængde måned for måned i årene 2012 - 2015.
Laveste udpumpning pr. døgn er ca. 15 m³ og højeste udpumpning pr. døgn er ca. 300m³.
MOSVIG Vandværk har i 2015 udpumpet ca. 29.000 m3 drikkevand, lidt mindre end i 2014. Heraf
aftager campingpladserne ca. 25 %, helårshuse ca. 12-13 % resten ca. 62-63 % aftages af
sommerhusene.
Som før nævnt er der udsigt til en udstykning af nye sommerhuse i Grønninghoved-området, som
naturligvis vil øge den udpumpet mængde, når den tid kommer.
Vores boringer kan sagtens klare en øget mængde.

Vandkvalitet:
Som tidligere nævnt foregår der en produktion af juletræer over vores indvindingsområde,
og hvor der for år tilbage blev brugt sprøjtemidler, som indeholdt stoffet Hexazinon, et
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kræftfremkaldende stof, som siden udgangen af 1994 har været forbudt i Danmark og ifølge
myndighederne heller ikke anvendt siden.
Stoffet kan desværre spores i vores drikkevand, dog i mængder langt under den tilladte
grænseværdi, og har de seneste år heldigvis været aftagende i mængde. Myndighederne
skønner der ingen risiko er for vores drikkevand.
Forekomsten af Uorganiske forbindelser, så som Nitrat, Magnesium og Calsium ligger langt
under grænseværdierne, det samme gælder Metaller, så som Jern og Mangan, hvilket vi
naturligvis er glade for og håber fortsætter.
For jer der vil følge med i analyseresultaterne, anbefales at gå ind på vores hjemmeside og
der downloade analyseresultaterne, som straks efter analyserne er foretaget, indlægges på
hjemmeside af laboratoriet.
Vandkvaliteten er kontrolleret efter gældende retningslinjer og af godkendt laboratorium Eurofins i
Vejen. Desværre fik vi problemer med indholdet af ”coliforme bakterier” i slutningen af 3 kvt. 2015,
dog pænt under 20 MPN pr. 100 ml., der er grænsen for et kogepåbud.
P.S. ”coliforme bakterier” må Ikke forveksle med E-colli bakterier, som IKKE må forekomme i
drikkevand og som automatisk udløser et kogepåbud.
Adskillige målinger blev foretaget forskellige steder i systemet, for at fastslå, hvorfra problemet
stammede.
Vi fik indkredset problemet til selve vandværket.
To ting var mulige årsager:
1. Trærødder var vokset ind i vores rentvandsbeholder.
2. Grundvand kunne være trængt ind i rentvandsbeholderen, især den ældste tank, som var fra
1952, kunne være der problemet skulle findes.
Der var ingen vej tilbage, vandværket skulle gås grundig efter og det kunne ikke ske hurtig nok.

Vandværket:
Situationen blev drøftet og planlagt på et møde med Vand-Schmidt, og det stod hurtig klar, at
vandværket skulle kobles fra og et midlertidig vandbehandlingsanlæg tilkoblet, for fortsat at kunne
forsyne jer forbruger med godt og rent drikkevand.
Tilsvarende blev Kolding Kommune orienteret om situationen og efterfølgende vores planer, hvilket
kommunen fandt, var en fornuftige plan og godkendte den.
Den efterfølgende gennemgang af vores drikkevandstanke og interne røranlæg viste klar at en større
renovering var uundgåelig.
Vores drikkevandstanke viste sig at være utætte, hvilket også gjaldt for den nyeste af tank bygget i
1089/90, således at forstå, at dog kun ganske små mængder grundvand, sivede ind i tanken og
blande sig med vores drikkevand, nok til at give os problemerne med coliforme bakterier, som ikke
må forekomme i drikkevand.
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For også at sikre et optimale flow og kontinuerlig udskiftning af vandet i vores tanke, blev besluttet at
den ældste tank fra 1952 skulle frakobles og bruges som rør- og installationsrum.
Der var ikke planer om at gøre noget ved vores ”3 åbne filter” hvor vandet filtreres inden det sendes
ud til forbrugerne, og som til dato havde fungeret uden problemer.
Vi besluttede os dog for også at efterse de ”3 åbne filter” inden ibrugtagning, og godt det samme, for
situationen var her, som i det øvrige vandværk, total nedslidt og alle rørinstallationer var tæret op,
dog tilsyneladende ingen utætheder og indtrængning af grundvand.
Nu var der således kun vores 4 pumper tilbage, som udpumper til jer forbruger, som også var ved at
være af ældre dato og med et strømforbrug noget større end tilsvarende nye pumper, besluttede vi
også at skifte disse og beholde den bedste tilbage som ekstra pumpe, og som nu automatisk kobler
ind, hvis de nye pumpe alle pludselig ”falder ud” af en eller anden grund.
De nye pumper er alle så sent som i dag, blevet indreguleret af producenten Grundfoss.
Til alt dette kom så en nødvendig tilbygning til opbevaring af redskaber, måler og andet tilbehør, som
ikke måtte befinde sig i selve vandværket.
Mandehullet til vores underjordiske tank blev flyttet, således at den i dag befinder sig inde i den nye
tilbygning.
Hertil kom nogle nødvendig bygningsmæssig renoveringer, således at hele processen ender i
omegnen af kr. 1.2 mill. excl. moms.
Hertil blev vurderet at vores råvandsledning, som tidligere nævnt også måtte renses, og
elforsyningen mellem vandværket og boringerne er ved at være udtjent og utidssvarende.
Hertil et ønske om digital måleraflæsning, da det nuværende aflæsningssystem er meget vanskelig og
tidskrævende, da ca. 15 – 20 % af medlemmerne ikke aflæser og indberetter ved årets udgang.
Alt sammenlagt anslået at koste ca. kr. 2.150.000,-- excl. moms

Økonomi:
Det stod ret hurtig klar, at den situation vi stod overfor i begyndelsen af 4. kvt. 2015, ikke var
forudset i den fastlagte økonomiplan.
Kolding Kommune blev ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 2.150.000,-- som så skulle
finansiere renoveringen af hele vores vandværk, nye pumper, ny råvandsledning og indførelse af
digital måleraflæsning.
Hvis alt dette blev gennemført, ville vandværket med tilhørende ledningsnet og digitale måler på en
skala fra 0 – 10, efterfølgende, og efter min mening, befinde sig på et 9-tal.
Kolding Kommune bevilgede os en kommunegaranti, som betød at vi kunne ansøge om midler
gennem KommuneKredit til en fordelagtig finansiering.
Bestyrelsen besluttede at optage det tilbudte kontantlånet på 2.150.000,-- til en rente på 1,12% og
en tilbagebetalingstid på 10 år, hertil kommer en garantiprovision til Kolding Kommune på 0,5% pr.
år.
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Med simpel hovedregning medfører dette et årligt afdrag incl. renter på ca. 240.000,-- over 10 år.

Anlægsbudget:
Bestyrelsen har vedtaget et anlægsbudget for de kommende 5 år, som udviser en samlet investering i
perioden 2016 - 2020 på ca. 3.-- mill kr., hvoraf ca. 2/3 investeres i løbet af indeværende år 2016.

Likviditetsbudget:
Tilsvarende anlægsbudgettet er udarbejdet et likviditetsbudget, som strækker sig 8 år frem i tiden.
I likviditetsbudgettet indgår alle løbende indtægter og udgifter i de enkelte år fremover, herunder
tilbagebetaling af optaget lån i KommuneKredit.
Endv. indgår i likviditetsberegninger afviklingen af vores kassekredit hos Nordea på kr. 1,-- mil. over
de kommende 8 år.
I likviditetsbudgettet indgår endvidere fra og med 2017, at der indføres en målerafgift, hvis størrelse
endelig fastlægges når udskiftningen af alle måler i løbet af 2016 er gennemført, og de reelle
omkostninger er kendt.

Regulativ:
Det gamle regulativ fra 1998 var løbet fra tiden og udviklingen, hvorfor bestyrelse i 2015
udarbejdede et nyt regulativ med udgangspunkt i ”standardregulativet” udarbejdet af Danske
Vandværker og vejledningen udgivet af Naturstyrelsen.
Regulativet skal forstås som vandværkets ”leveringsbetingelser” mellem os som forbruger og
vandværket.
I forhold til det gamle regulativ er indholdet stort set det samme, det nye blot mere udførlig og
betingelserne er nærmere præciseret, for at undgå misforståelser.
Det nye regulativ trådte i kraft her 01.01.2016. Alle er informeret pr. mail og medlemmer uden mail
har modtaget et eksemplar af regulativet pr. post.
Der har ikke fra andelshavernes side været indvendinger.

Vedtægt:
I forlængelse af det nye regulativ, har det været nødvendig også at udarbejde en ny vedtægt for
MOSVIG Vandværk, da den gamle vedtægt indeholder bestemmelser, som hører hjemme under
regulativet.
Vedtægten er ligeledes udarbejdet på grundlag af ”standardvedtægten” udarbejdet af Danske
Vandværker tilpasset MOSVIG Vandværk.
Når vedtægten er godkendt, hvilket efter alt at dømme vil kræve en ekstraordinær
generalforsamling, vil vedtægt og regulativ være i overensstemmelse med hinanden.
Forslag til ny vedtægt har været tilgængelig på hjemmesiden de sidste 14 dage.
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Årlig måleraflæsning:
Er aftalt og foretages af BlueKolding (tidligere Kolding Spildevand A/S) som udsender et
”Aflæsningskort” i begyndelsen af dec. måned.
Aflæsning af måler og indberetning til BlueKolding skal så foretages af husejeren inden for den
anførte tidsfrist.
Måler der ikke er indberettet rettidigt, aflæses af vandværket mod et gebyr på kr. 200,-- excl. moms
j.f. takstblad.
95 husstande foretog ikke aflæsning af måler pr. 31.12.2015, hvorefter John måtte i aktion.
Alle aflæsninger indberettes ligeledes af BlueKolding til Bramdrupdam Vandværk.

Forbrugsafregning:
Den årlige afregning for forbruget, blev pr. 01.01.2015 overdraget til Bramdrupdam Vandværk
Afregningen for 2014, i starten af 2015, forløb ikke helt problemfri, men efter netop at have
gennemført årsafregningen for 2015, kan jeg oplyse at dette til d.d. er forløbet uden problemer.
Beslutningen om at overdrage arbejdet til Bramdrupdam Vandværk har været en god beslutning og
til stor hjælp og aflastning for vores kasserer Ole Skov, som efter sidste generalforsamling overtog
jobbet efter Grethe Kristensen.

Bogholderi:
Bogholderiet med tilhørende bogføring, blev ligeledes fra og med 01.01.2015 overdraget til
Martinsen Revision, som foretager en kvartalsvis bogføring af bilag indleveret og kontrolleret af
kasserer Ole Skov.
Også dette er forløbet problemfrit, og har ligeledes været til stor hjælp og aflastning for kassereren.

Lidt om fremtiden:
Der er alt mulig god grund til at kæmpe videre for at beholde de små vandværker for fremtiden så
længe som muligt.
Vores hovedorganisation Dansk Vandværker gør et stort arbejde på dette område, med tilbud om
diverse kurser for vandværkernes bestyrelser og vandværksbestyrer, så må vi håbe vores folkevalgte
tænker sig rigtig godt om inden de finder på flere nye belastede krav til vandværkerne.
Personligt er jeg ikke særlig stor tilhænger af ”stordrift”, jeg mener det alt for ofte ikke medfører alle
de fordele, som der ofte tales om og stilles i udsigt, dernæst er store foretagender ofte vanskelige, ja,
nogle gange endda umulige at kommunikere med.
Jeg vil gerne yde, hvad der skal til, for så længe som mulig, at bevare vores lille vandværk.
For at komme i kontakt med MOSVIG Vandværk, skal man ikke tage fri flere timer fra arbejde, hvis
man har noget på hjertet eller er utilfreds med noget.
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Vi må dog være realistiske og erkende, at en betingelse for at bevare vandværket, som et
selvstændigt vandværk, kræver interesse og ikke mindst opbakning, som den I har vist ved jeres store
fremmøde her i aften.
Det gør mig optimistisk, men kæver samtidig nytænkning og at vi følger med tiden, så det kan være
attraktivt og interessant at deltage aktivt i at bevare vores vandværk længst mulig.
Vi må ligeledes gøre det interessant også for unge mennesker at interessere sig for vores drikkevand,
som vi jo til daglig bor og lever oven på og af, og her ligger et stor udfordring foran os.
Tak for godt samarbejde gennem hele 2015 og for jeres forståelse for de gener som forsyningen har
medført under renoveringen af vandværket.
Som det sidste vil jeg sige til jer der bor nærmest vandværket, at en lille kompressor, som forsyner
det midlertidige vandbehandlingsanlæg med luft, støjer lige rigeligt.
Når vandværket igen fungeret 100 % er der ikke længere brug for denne kompressor, og støjen skulle
dermed gerne ophøre.

Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer til beretningen:
Et medlem mente ikke det vist luftfoto over indvindingsområdet var korrekt.
Svar: Luftfotoet er udleveret at Kolding Kommune til vandværket i forbindelse med ”Indsatsplanen”
for vandværket, hvorfor vandværket ikke stiller spørgsmål ved om kortet er korrekt.
Et medlem gav udtryk for, at ejendomme på lejet grund ikke kunne være medlem af vandværket.
Svar: En overraskende påstand i strid med vedtægtens §3 – Medlemmer.
Et medlem (Frode Lund Jensen, Kystvej 26 og administrator/driftleder af Bjert-Stenderup Vandværk)
havde på forhånd udarbejdet en skriftlig mistillidserklæring til den siddende bestyrelse, og mener at
bestyrelsen ikke har efterlevet vandværkets vedtægt ang. §2 - Formål, og opfordrede samtidig
bestyrelsen til nærmere at undersøge en sammenlægning/samarbejde med Bjert-Stenderup
Vandværk.
Svar: Formanden afviste forslagsstillerens skriftlige forslaget, som ikke rettidig indleveret til, at kunne
behandles på generalforsamlingen og betragter fremgangsmåden som undergravende virksomhed.
Formandsberetningen blev herefter ved håndsoprækning godkendt af generalforsamlingen

Årsrapport for 2015:
Årsregnskabet/årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med ”årsregnskabsloven”
og i vores tilfælde ”Regnskabsklasse A”.
At følge årsregnskabsloven, er overdraget til Martinsen Revision, og jeg føler at dette er i de
”bedste hænder”.
Årsregnskabsloven er ikke en ny lov, som lige er indført, men været gældende i nogle år.
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Ind til og med indeværende år, har kommunerne ikke gået så meget op i at loven blev fulgt
fuldt ud.
Denne holdning er imidlertid ophørt, og vi må for fremtiden forvente en mere kritisk
holdning, som i værste tilfælde kan bevirke at kommunen kan nægte at godkende vores
takster, hvis årsregnskabsloven ikke er fulgt.
Regnskabet og regnskabets begreber blev gennemgået af Peder Nygård fra Martinsen
Rådgivning og Revision.

Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer:
Ingen kommentarer/spørgsmål fra medlemmer.
Årsrapporten for 2015 blev ved håndsoprækning godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:
Der er ikke indkommet forslag fra vandværkets medlemmer.
Bestyrelsen fremsætter forslag til:
1. Ny vedtægt for MOSVIG Vandværk
I min beretning har jeg nævnt, at årsagen til det er nødvendig med en ny vedtægt, skyldes at den
gamle vedtægt indeholder bestemmelser som hører hjemme i regulativet.
Så for at få harmoni mellem vedtægt og regulativ, bør den nye vedtægt gennemføres.
En endelig vedtagelse på nærværende generalforsamling kræver at halvdelen af medlemmerne er til
stede, og at mindst 2/3 stemmer for den nye vedtægt.
Førstnævnte betingelse er ikke til stede her i aften, men hvis mindst 2/3 af jer, som er til stede
stemmer for, kan den nye vedtægt godkendes endelig på en ekstraordinær generalforsamling, hvis
bare mindst ½-delen af de fremmødte, til den tid stemmer for.
En ekstraordinær generalforsamling vil blive afholdt i sidste halvdel af maj/ første halvdel af juni
måned 2016, hvor det også vil være mulig at besigtige vores nyrenoveret vandværk ved et lille ”åben
hus” -arrangement.

Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer:
Kommentar fra medlem: Forslaget til ny vedtægt var ikke overskuelig, da den nye tekst ikke var trykt
sammen med gen gamle vedtægt.
Svar: Både den nugældende vedtægt og ny forslag til vedtægt har de seneste 14 dage været
tilgængelig på vandværkets hjemmeside, bestyrelsen finder ikke kommentaren for relevant for
forståelsen af den ny vedtægt.
Et medlem mente bestyrelsen skulle undersøge at ændre andelsselskabet til et a.m.b.a.
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Svar: Tages til efterretning og undersøges nærmere.
Et medlem mente, at bestyrelsen skulle få en uvildig advokat til at gennemgå forslaget til ny vedtægt.
Svar: Bestyrelsen har fuld tillid til Danske Vandværker og foreningens juridiske afdeling.
Et medlem (administrator/driftleder af Bjert-Stenderup Vandværk) gav udtryk for, at den ny
vedtægts §5 første og andet afsnit med følgende tekst (kursiv skrift):
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets
hovedanlægsbidrag.
Er for restriktiv og ændres i retning af mindre ansvar/forpligtigelse for det enkelte medlem.
Svar: Bestyrelsen undersøger dette ønske nærmere.
Et medlem gav udtryk for, at følgende tekst i forslagets §8 tredje sidste afsnit med følgende tekst
(kursiv skrift):
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter
skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
Bør ændres til et bestemt antal medlemmer.
Svar: 20 % reglen har altid været gældende, også i nugældende vedtægt.
Et medlem gav udtryk for at følgende tekst i forslagets §9 de to sidste afsnit som lyder (gengivet med
kursiv skrift):
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede,
og når mindst 1/2 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 1/2 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af fremmødte stemmeberettigede.
ikke stemmer overens og kan give anledning til misforståelser.
Svar: Det fremlagte forslag til ny vedtægt svarer nøje til ”Standardvedtægten” udarbejdet af Danske
Vandværker. Forslag har været forelagt Danske Vandværker til udtalelse med den kommentar, at
standardteksten bør fastholdes, da denne sikre harmoni mellem vedtægt og regulativ. Tilsvarende
regelsæt er gældende i nuværende vedtægt.

Afstemningsresultat:
Ved håndsoprækning og med 13 stemmer for og 18 stemmer imod blev forslaget forkastet, og
bestyrelsen opfordret til at udarbejde nyt forslag evt. i samråd med uvildig advokat.

Digital måleraflæsning
Bestyrelsen har besluttet sig for. Fabrikatet Sensus type Iperl.
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I indkaldelsen til nærværende generalforsamling, er redegjort for bestyrelsens beslutning og ønske
om indførelse af digital måleraflæsning.
Indførelsen af digital måleraflæsning kom i fokus, da vi konstaterede, at over halvdelen at vores
måler var faldet for ”12-årsgrænsen”, som er det maksimale antal år en måler kan være i brug.
Et andet fokus-område er sikring af ledningssystemet mod tilbagestrømning af vand fra forbrugerne
ved f. eks ledningsbrud, hvorved der opstår et vakuum i forsyningsledningen, og drikkevand kan
suges tilbage i ledningssystemet.
I forbindelse med den planlagte overgang til digital måler, har bestyrelsen besluttet samtidig at
gennemføre installation af en såkaldt ”tilbagestrømningssikring”, hvor vi i MOSVIG Vandværk kræver
en kategori 2, hvilket vil sige en ”kontrollerbar kontraventil”.
Denne foranstaltning indgår også i vores prisberegning over digital måler, og udføres samtidig.
Foranstaltningen er en ekstra sikkerhed mod forurening af drikkevandet.
Tilbage til den digitale måleraflæsning, som byder på mange fordele for både jer som forbruger og
vandværket.
Lad mig nævne nogle fordele:
1. Vandværket sørger samtidig med installering af digital måler, at der monteres en såkaldt
”Tilbagestrømningssikring”, som jeg lige kort har beskrevet.
2. Aflæsning af alle vandmåler kan udføres samtidig og på samme dag, hvilket kun tager den tid
der er nødv. for i bil at køre samtlige veje igennem, medbringende en modtager.
3. Udstyret indsamler selv alle aflæsninger til den medbragte modtager.
4. Hvis vi på vandværket konstatere et ekstraordinært stort forbrug på et eller andet tidspunkt,
som er atypisk for den pågældende periode, kan vandværksbestyreren ved at køre vejene
igennem konstatere, hvor evt. noget er galt og underrette ejeren.
5. Herved spares kostbart og unødvendig vandforbrug og ejeren slipper for en stor
ekstraregning både fra vandværket og ikke mindst fra BlueKolding for afledningsafgiften.
6. Vandværket har eksempel på, inden for de seneste 2 år, at en husejer er opkrævet et samlet
beløb på ca. kr. 65.000,-- p. gr. af unødvendig vandspild.
7. I februar måned i indeværende år 2016, havde vi et ekstraordinært stort forbrug i midten af
februar ( uge 7 vinterferie-ugen), som var dobbelt så stort, som normalforbruget i uge 7. Et
formodet vandspild på kønsmæssig 750 m3, som vi endnu ikke ved, hos hvem dette er
foregået.
8. Den digitale måler registrerer løbende hver 3 time året rundt, data over forbruget, og lagre
disse data. Om nødvendig kan disse data udtages, op til et år tilbage i tiden, hvis der viser sig
et behov herfor.
9. Det vil ligeledes i fremtiden være teknisk mulig, at husejeren (ved tilkøb af ekstra udstyr), via
mobiltelefonen kan blive adviseret, hvis noget er galt med forbruget.
Alt i alt synes vi i bestyrelsen at det er en god og fornuftig investering at installere digitale måler.
I løbet af maj måned vil alle blive orienteret om tidspunktet for udskiftningen, ikke mindst dem, som
har en indv. måler, vil vi i samråd, planlægge tidspunktet for udskiftningen.
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Udskiftning af samtlige 636 måler er estimeret til at koste i omegnen af kr. 900.000,-- excl. moms,
som tidligere nævnt under gennemgangen af anlægsbudgettet.

Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer:
Et enkelt medlem efterlyste at digital måleraflæsning blev udvidet således, at hver enkelt på sin
PC/mobiltelefon kunne følge forbruget på ejendommen.
Svar: Bestyrelsens holdning er den, at da denne mulighed er under udvikling hos producenten, er det
op til hver enkelt at investere i mulige tekniske løsninger, og er ikke en opgave for vandværket, hvis
hovedinteresse er 1: ”hurtig og effektiv aflæsning af årsforbruget” 2: ”mulighed for hurtig indsats i
forbindelse med et ekstraordinært vandsplid” .
Indførelsen af digital måleraflæsning er en bestyrelsesbeslutning, på grundlag af de helt urimelige
forhold, betingelser og brug af unødvendige tidsressourcer, som den manuelle aflæsning byder
vandværkets bestyrelse og vandværksbestyrer i forbindelse med årsaflæsningen.

Budget for 2016:
Fejl i opkrævet ”fast bidrag” for 2016:

Umiddelbar før problemerne på vandværket med efterfølgende renovering opstod i
slutningen af 3 kvartal 2015, var taksterne for 2016 fastlagt og klar til godkendelse hos
Kolding Kommune.
Umiddelbar før indsendelsen konstaterede bestyrelsen at den forestående renovering på
vandværket nødvendiggjorde en stigning på kr. 120,-- excl. moms for at likviditeten og det
fastlagte anlægsbudget kunne fastholdes og gennemføres.
Desværre fik vi ikke taksten ændret før indsendelsen, hvilket betyder at vi i forbindelse med
den netop udsendte årsopgørelse, uretsmæssigt har opkræver kr. 120,-- excl. moms for
meget i a`conto for indeværende år 2016.
Der er truffet aftale med Kolding Kommune om, at der ikke nødvendigvis skal ske
tilbagebetaling her og nu, men at det ”faste bidrag” for 2016 ændres til kr. 930,-- excl. moms
og der i forbindelse med årsafregningen i 2017 foretages en modregning af det indbetalte
fro meget beløb.
Dette betyder, at der i årsrapporten for 2016, skal tages højde herfor og afsættes et beløb på
kr. 78.000,-- excl. moms, til ”for meget opkrævet bidrag for 2016”.

Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer:
Ingen. Budgetet blev godkendt.
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Valg til bestyrelsen:
På valg er:

Ole Schultz – modtog genvalg
Ejnar Damkjær – modtog genvalg

Valg af suppleanter:
På valg er:

Birgit Shannon – modtog genvalg
Tommy Falk Petersen – modtog genvalg

Valg af revisor:
Martinsen Rådgivning og Revision blev genvalgt.

Eventuelt:
Ingen emner blev diskuteret.

Referent.
Ole Schultz, sekretær

Dirigent.

Erik Ove Hansen
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Den 29.04.2016
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