Louns Vandværk
Louns uand er godt uand!

Referat af generalforsamlingen fredag den 27 . maj 2CI22 på Hvalpsund Golf Club, Hvalpsund
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Formand Svend Ovenskou-Pedersen bød velkommen til de 29 fremmødte medlemmer af Louns Vandværk.
Formanden erklærede generalforsamlingen for åbent og henviste til dagsordenens punkt 1. Såfremt der på
generalforsamlingen bliver behov for stemmetællere foreslog han, at vandværkspasser lvan Dinesen og LERansvarlig Henning Clausen træder til som stemmetællere. De foreslåede stemmetællere blev valgt.

1.

Valg af dirigent samt stemmetællere

Bestyrelsen foreslog Edmund Møldrup som dirigent. Edmund Møldrup blev valgt og kunne konstatere, at
generalforsamlingen - med angivelse af dagsorden - var rettidigt udsendt til medlemmerne af Louns
Vandværk.

2.

Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til formand Svend Ovenskou-Pedersen, som blandt andet havde følgende meddelelser
fra bestyrelsen:
Det forløbne år har ikke medført større ændringer iforhold til antal nye brugere, der aftager vand fra Louns
Vandværk. Der er i årets løb udpumpet 15.344 m3 vand - en stigning i forhold til 2020, hvor der blev
udpumpet 1,4.4AO m'. Der er et meget lille spild, ca. 1%. På grund af COVID-19 har sommerhusene være
mere benyttet af ejerne og har eventuelt veeret lejet ud, hvilket har bevirket det lidt højere vandforbrug.
Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, udover generalforsamlingen

september 2021 blev der afholdt et møde mellem bestyrelses-medlemmerne i Louns Vandværk og i
Hvalpsund Vandværk. Her drøftede og aftalte de, hvorledes de kunne samarbejde om den fremtidige drift af
Louns Vandværk og få udarbejdet regnskabet samt opdateret medlemssystemet, hjemmeside mv.
I

Bestyrelsen i Louns Vandværk fandt, at de uddannelser og kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer
Hvalpsund Vandværk er i besiddelse af og anvender ved vandværket i Hvalpsund, med fordel også kan
anvendes ved vandværket i Louns.
Formanden præsenterede lvan Dinesen, Henning Clausen og Per Sørensen og sagde, at der er mulighed for
at stille spørgsmåltil dem, da de deltager igeneralforsamlingen.

Elektriker lvan Dinesen varetager tilsynetldriften af Louns Vandværk og har kontakten til blandt andet
brøndborer-firmaet og analysefirmaet Analytech.
Henning Clausen er LER-ansvarlig for Louns Vandværk. LER er et Iandsdækkende register for alle landets
ledningsejere og deres interesseområder. Det er igennem LER man søger ledningsoplysninger ved f.eks.
gravearbejde. Det - af firmaet Geopoint - udarbejdede digitale kortlægning af ledningsnettet ved Louns
Vandværk, har Henning Clausen også adgang til.
Per Sørensen er kasserer for Louns Vandværk og er tillige ansvarlig for opdatering af medlemssystemet og
hjemmesiden samt ansvarlig for håndtering af modtagne mails mv. Årsrapporten udarbejdes af
Regnska bskontor Nord v/Erik Jensen.
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Formanden tilføjede, at Hvalpsund Vandværk og Louns Vandværk igennem flere år har haft mulighed for at
modtage vand fra hinanden, da der er etableret en rørledning (nødforsyning) imellem de to vandværker.

Året er forløbet uden de store udfordringer med ledningsnettet'
Regnskabet for 2021- udviser et overskud/overdækning på 51.263 kroner.

grund af COVID-19 har Danske Vandværker ikke afholdt fagmesse i Aars, ligesom der ikke har være
afholdt generalforsamlingen i Danske Vandværker Region Nord. Vandrådet for Vesthimmerland blev genetableret i2A19, men på grund af COVID-19 har mødernei2O2A og2021, ikke kunne gennemf6res.
På

december 2021 blev der - til hvert medlem af Louns Vandværk - udsendt opkrævning for vandforbrug mv.
På opkrævningen var der tillige en indka ldelse til ordinær generalforsamling fredag den 27 . mai 2022 kl
1-9.00. Bemærk: Dette er fremover proceduren for indkaldelse til generalforsamlingen. Dagsorden er i
henhold til vedtægterne - informationerne ligger tilgængelig på vandværkets hjemmeside.
I

Nvt varslingssystem
Send venligst jeres adresse og mobilnummer
tilmeldt til det nye varslingssystem.

til

$"g5pigftryd.ffiLq-u"*"*rp*_S.qiik Der er p.t. kun 2L husstande

Dermed har vi mulighed for at sende jer en besked i forbindelse med med eventuelle nedbrud, uregelmæssigheder og andre informationer fra Louns Vandværk.
Vi sætter stor pris på at få besked, når I ændrer mobilnummer eller adresse. Hold jer venligst orienteret om
Louns Va ndværk, genera lforsa mlingen mv på hjemmesiden wwwlq unsv,and.dl
Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse

Dirigenten gav ordet
for Louns Vandværk.

til

Erik Jensen - ejer af Regnskabskontor Nord i Klarup

-

som udarbejder årsregnskabet

Erik Jensen omdelte årsrapporten for året 2021og uddybede detaljeret de enkelte sider/poster

i

regnskabet.
Regnskabet for 202L udviser et overskud/overdækning på 51.263 kroner.

Årsrapporten/årsregnskabet for Louns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmer for klasse A samt vandværkets vedtægter. Årsrapporten kan ses på hjemmesiden
www.lou nsvand.dk
Der var ingen spørgsmål

til regnskabet.

Herefter fik kasserer Per Sørensen ordet og gennerngik budgettet for 2023.
Regnskabet for 2027 samt budgettet for 2023 blev godkendt.

4. Takstblad for det kommende

år fremlægges.

Svend Ovenskou-Pedersen gennemgik takstblad for 2023

-

der var ingen prisjusteringer i forhold til2022.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten gav ordet til formanden, som oplyste, at han havde overtalt Jan Jensen til at genopstille til valg til
bestyrelsen, så der på den måde stadig var to fastboende i bestyrelsen.
Birte Thuelund har ikke ønsket at genopstille, hvorfor formanden foreslog Marianne Seidelin fra
sommerhusområdet Liengård.
Formanden havde fra anden side hørt, at Ole Høgh var interesseret i at opstille til bestyrelsen. Ole HØgh var
ikke til stede ved generalforsamlingen, og der var ingen som foreslog ham som kandidat.
Jan Jensen blev genvalgt og Marianne Seidelin blev nyvalgt

Valg af suppleanter

til bestyrelsen i Louns Vandværk.

til bestyrelsen:

Per Møller ønsker ikke at genopstille som suppleant. Formanden spurgte forsamlingen om der var et
medlem, som ville stille op til den ledige plads som 1-. suppleant.
Jens Hansen meldte sig som kandidat

til den ledige

plads.

Der var ikke forslag om andre kandidater, og Jens Hansen blev valg som 1. suppleant
Palle Pedersen genopstiller som 2. suppleant og blev genvalgt som 2. suppleant

6.

til bestyrelsen

til bestyrelsen.

Valg af revisorer

Dirigenten oplyste, at han og Bent Just begge var på valg og var villige til genvalg. Der var ikke forslag om
andre kandidater.
Bent Just og Edmund Møldrup blev genvalgt som revisorer,
Valg af revisorsuppleanter:

Dirigenten oplyste, at Finn Johnsen og Erik Madsen var på valg. Erik Madsen Ønskede ikke genvalg, da han
flytter til Viborg. Leif Larsen blev foreslået som revisorsuppleant.
Finn Johnsen blev genvalgt og Leif Larsen blev nyvalgt som revisorsuppleant.

7.

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag modtaget fra medlemmerne

8.

Eventuelt

et spørgsmål til de sidste vandprøver, som viste en overskridelse af grænseværdien af svovlbrinte,
svarede vandvaerkspasser lvan Dinesen, at fejlen var blevet rettet. Problemerne skyldes en defekt
kompressor, som var blevet repareret.
På
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lvan Dinesen oplyste, at en sensor - som styrer vandtrykket - var gået i stykker ved den ene vandboring.
Desværre er reservedelen i restordre og kan først leveres i september 2022. Der er mulighed for at benytte
nødforsyningen mellem Hvalpsund Vandværk og Louns Vandværk, så medlemmerne af Louns Vandværk
stadig kan få daekket behovet for vand.
Vandværkspasseren anbefalede, at overvågningen af det tekniske system ved Louns Vandværk blev

opgraderet.
Et medlem gjorde opmærksom på, at Bente Djørup ikke ønskede at fortsætte i Louns Vandværks bestyrelse
Hun havde sendt en mail til formanden. Svend Ovenskou-Pedersen sagde, at han ikke havde set og læst en
mail fra Bente Djørup. Han var overrasket, da hun kun havde siddet i bestyrelsen i et år og ikke var på valg.

Efter en drøftelse i bestyrelsen meddelte Svend Ovenskou-Pedersen, at han vil læse den skriftlige besked fra
Bente DjØrup, og så må bestyrelsen indkalde 1. suppleanten til de fremtidige bestyrelsesmøder. Valget til
bestyrelsen var allerede gennemf6rt under dagsordenens punkt 5.
Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger under eventuelt.

Dirigenten meddelte, at formanden havde bedt om ordet.
Formanden takkede medlemmerne for fremmødet ved generalforsamlingen i Louns Vandværk, Edmund
Møldrup fordi han ville være dirigent og bestyrelseskollegerne for et konstruktivt samarbejde.
Formanden bød Marianne Seidelin velkommen i Louns Vandværks bestyrelse og takkede Birte Thuelund for
hendes indsats i bestyrelsesarbejdet.
Forma nde n erklærede he refter genera lfo rsa m I i ngen for afsl

uttet

Efter generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød , øllvand samt kaffe og lagkage

Referent: Birte Thuel und

Louns,

/ rtl
den t,: f (tt._2022

B Ødeø,*
Edmund Møldrup

Dirigent

(

