
 Referat generalforsamling Dronningborg Vandværk

Afholdt den 12. marts 2007 kl. 19:00

  
●

 

Formanden bød velkommen til de mange fremmødte (93 deltagere) og gik straks over til
første punkt på dagsordnen, som var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog vandværkets
eksterne revisor Erik Møller og han blev enstemmigt valgt.

  
●

 

Erik Møller takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet. Han gennemgik herefter dagsordnen og oplyste at den var i henhold til
vedtægter. Endvidere blev generalforsamlingen spurgt, om der var indsigelser mod
dagsordnen. Det var der ikke, så han gav ordet til formanden for aflæggelse af
beretningen.

  
●

 

Formanden aflagde en fyldestgørende beretning. Hovedlinierne i beretningen var: Årets
gang på vandværket, bl.a. er der oppumpet 232.462 m3 vand og der er solgt 194.433 m3,
altså et vandspild på ca. 15%. Bestyrelsen arbejder på at reducere spildet.
Vandkvaliteten er fortsat god og analyseresultaterne er lagt ud på vandværkets
hjemmeside.
Der er fortsat en del klager over sand i vandet. Bestyrelsen har fået sagen undersøgt og
det er kalk, der er løsnet fra pladevandvarmere. 
For at få løst problemet sendes vandværkets VVS-installatør Edvard Bjørn ud til forbruger,
der klager. Er det på koldvandssiden, der er problemer, betaler vandværket, men er det på
varmtvandssiden, skal forbrugeren selv betale.
Sidste etape på EBA udstykning giver vandværket 88 nye husstande.
Randers kommune har forespurgt, om Dronningborg Vandværk vil leverer vand til en evt.
ny udstykning mod nord med 2 gange 150 nye husstande. Den opgave påtager
vandværket sig gerne, men værket skal udbygges for at klare forsyningen. Bestyrelsen
arbejder videre med planerne.
Vandværket har 100 års jubilæum den 15. april 2007, men bestyrelsen har valgt, at det
ikke skal fejres.
Herefter sluttede formanden beretningen af med at takke alle for et godt samarbejde i
2006.

Beretningen blev taget til efterretning.

  
●

 

Der var efterfølgende lidt debat foranlediget af beretningen, bl.a. Inge Andersen, formand
for andelsboligforeningen Turkisdalen 1 til 23, om der er tryk nok på vandet efter at de
nye udstykninger er etableret.
Bestyrelsen har haft VVS-installatøren ude at måle trykket ved enkelte forbrugere, men
undersøgelserne er ikke færdige.
Men der er ikke i regulativet nævnt et minimums tryk.

  
●

 

Næste punkt på dagsordnen var forelæggelse af det reviderede regnskab, som blev
gennemgået punkt for punkt af kasserer Preben Johansen. Det gjorde han så godt, at der
ingen spørgsmål var og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

  
●

 

Punkt 4 på dagsordenen var forelæggelse af budget for det kommende år. Det blev med
vanelig grundighed gennemgået af kasseren. Generalforsamlingen tog budgettet til
efterretning uden debat.

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

 

Næste punkt forelæggelse af takstblad for 2008. Fra bestyrelsens side var der forslag om,
at vandprisen hæves fra 5,10 kr. til 5,40 kr. excl. moms og målerafgiften hæves fra 150,-
kr. til 200,- kr. årligt excl. moms.
Takstbladet blev godkendt med 1 stemme imod og vil være gældende i 2008 under
forudsætning af, at stigningen godkendes af Randers Kommune.

  
●
 

Valg til bestyrelsen. På valg var Preben Johansen og Niels Jørgen Madsen. Begge blev
genvalgt uden modkandidater.

  
● Som suppleant til bestyrelsen blev Per Bøch Andersen genvalgt for 2 år.

  
●
 

Leif Voergaard blev genvalgt som revisor for 2 år og Finn Madsen blev genvalgt til
suppleant.

  
●

 

Under eventuelt spurgte Fisker til størrelsen på tilslutningsbidraget og om det ikke kunne
forhøjes, når der var store omkostninger med nye tilslutninger.
Preben Johansen oplyste, at tilslutningsbidraget er 17.380,- kr. excl. moms og det kunne
vandværket ikke bare forhøje, da det var fastlagt af Randers Kommune.
VVS-installatør Edvard Bjørn gjorde opmærksom på, at ved installering af nye
vandvarmere, skulle sien i bruseniche og ved den fjerneste aftapningssted fjernes og
anlægget skyldes godt igennem.
Endvidere mente Edvard Bjørn, at dette og andre gode råd vedr. installering og drift
vandvarmere, samt Dronningborg Vandværks VVS-installatørs navn og telefon nr. lægges
ud på vandværkets hjemmeside.

  
  

Christen Bach Niels Jørgen Madsen
  

Preben Johansen
  

Gunnar Knudsen Ole Gutheil-Alsen, ref.


