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Afholdt den 13. marts 2006 kl. 19:00

  
●

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik straks over til første punkt på
dagsordnen, som var valg af dirigent og bestyrelsen forslog vandværket eksterne revisor
Erik Møller, som blev enstemmigt valgt.

  
●

 

Erik Møller takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet
og om der var indsigelser mod dagsordnen. Da der ingen indsigelser var, gav han ordet til
formanden for aflæggelse af beretningen.

  
●

 

Formanden aflagde en fyldestgørende beretning. Hovedlinierne i beretningen var: Årets
gang i vandværket, vandspild og ledningsbrud, mange byggerier, levering af vand til
nyudstykninger på Tjærbyvang, vandprøver, grus/kalk i vandet og renovering af
ledningsnettet. Beretningen blev taget til efterretning.

  
●

 

Der var efterfølgende en del positiv kritik/debat fra forbrugerne:

Hanne Sigurdsen havde opsamlet lidt urenheder fra filteret på hendes vandhaner og
spurgte, hvad det kunne være og hvad vandværket ville gøre?

Flere havde de samme problemer og bl. a. Tage Madsen, som var blevet lovet besøg af en
VVS installatør på sidste generalforsamling uden at denne var kommet.

Vandværkets VVS installatør Edward Bjørn kommenterede de enkelte spørgsmål, bl. a.
kunne det stamme fra for høj vandtemperatur på brugsvandet (den enkelte forbruger kan
på en enkelt måde kontrollere om gennemstrømsvandvarmere er indstillet rigtigt ved at
måle temperaturen på vandet i den hane, som er længst væk fra beholderen.
Temperaturen må ikke være højere end 47o), at anboringer på hovedledningen er ved
nybyggerier i bunden og ikke på oversiden, som i det ældre byggeri, men det er svært at
besvare spørgsmålene uden at havde foretaget en undersøgelse.

Problemet er størst i husstande med gennemstrømsvandvarmere og Edward Bjørn
anbefalede på grundlag af lang tids erfaring vandbeholdere.
På Edward Bjørns opfordring vedtog bestyrelsen, at der blev udtaget 6 husstande på
generalforsamlingen, hvor der ville blive udtaget vandprøver og målt vandtemperature,
her i blandt er Hanne Sigurdsen, Tage Bach Jadedalen 31, Freddy Demming Jadedalen, Ib
Madsen Klostervej 42 og Finn Madsen Sødringholmsvej 5.

  
●

 

Næste punkt på dagsordnen var forelæggelse af det reviderede regnskab, som blev
gennemgået punkt for punkt af kasserer Preben Johansen. Der var ingen spørgsmål til
regnskabet og det blev enstemmigt vedtaget.

  
●

 

Punkt 4 på dagsordenen var forelæggelse af budget for det kommende år og det blev
gennemgået grundigt af kasseren. Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning uden
debat.

  
● Punkt 5 var indkomne forslag. Der var ingen forslag indsendt.

  
● Næste punkt forelæggelse af takstblad for 2007. Fra bestyrelsens side var der forslag om,

at vandprisen hæves fra 5,10 kr excl. moms til 5,25 kr excl. moms. Takstbladet blev
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enstemmigt godkendt og vil være gældende i 2007 under forudsætning af, at stigningen
godkendes af Randers Kommune.

  
●

 

Valg til bestyrelsen. På valg er C. Bach, G. Knudsen og O. Gutheil-Alsen. De 2 førstnævnte
blev genvalgt. Ole Gutheil-Alsen blev nyvalgt efter 3 måneder som indsat
bestyrelsesmedlem fra sin post som bestyrelsessuppleant.

  
●
 

Som suppleanter til bestyrelsen blev Ole Gjættermann genvalgt for 2 år og Per Bøch
Andersen blev valgt for 1 år.

  
●
 

Ole Fischer Pedersen blev genvalgt som revisorer og Finn Kongsgaard og Finn Madsen blev
valgt til revisorsuppleanter.

  
●

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Under den efterfølgende snak, blev der fra en nabo til en af vandværkets pumpestationer
foreslået, at der kom hegn op, så det udvendige af bygningen ikke bruges til offentligt
toilet. Dette vil bestyrelsen få gjort noget ved i den kommende periode.
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Ole Gutheil-Alsen, referent Erik Møller, dirigent


