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Ad1

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte (76 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 vedtægterne.
Endvidere blev generalforsamlingen spurgt, om der var indsigelser mod dagsordnen. Det
var ikke tilfældet, så han gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

  
Ad2

 

Formanden aflagde en fyldestgørende beretning. Hovedlinierne i beretningen var: Årets
gang i vandværket, bl. a. var der oppumpet 215.785 m3 og der var solgt 198.403 m3,
altså et vandspild på 8,9 %. Det er mindre end sidste år, men stadig for stort, men en del
skyldes byggevand til de mange byggerier i vores forsyningsområde.
Randers Kommune har tildelt Dronningborg Vandværk at leverer vand til de nye
udstykninger Tjærbyvang II, nord for EBA’s udstykninger.
Vandværket er fortsat i gang med at udskifte gamle rør i Rismøllegadekvarteret og dette
arbejde forventes afsluttet i 2009.
Der er fortsat enkelte klager over vandkvaliteten, sand, kalk og jern, men vandanalyser
både fra værket og ude ved forbrugerne er forsat langt under grænseværdierne.
Endvidere har vandværket haft vores vvs-installatør ude ved de forbrugere, der har
klaget, uden der fundet noget på koldvandssiden, problemet er altid på varmtvandssiden.
Silhorko har haft en konsulent nede på værket for at se, om det var nødvendigt at rense
vandet. Ifølge den rapport han har udfærdiget, var der ingen problemer med
vandkvaliteten, det er noget særdeles godt vand værket leverer til forbrugerne.
For at være på forkant med evt. indbrud eller lign. har vandværket fået installeret
tyverialarm, som går til 4GS.
Formanden takkede alle for et godt samarbejde i 2007.
Herefter sluttede formanden beretningen af med at meddele, at han ikke genopstiller til
bestyrelsen efter 35 år, hvoraf de 22 år som formand.
Under den efterfølgende debat forespurgte Per Vraae, Juveldalen, om der var et godt råd
mod kalk/ sand i vandet ved ham.
Preben Johannesen oplyste, at det ville blive taget op senere under evt
Herefter blev beretningen taget til efterretning.

  
Ad3

 

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

  
Ad4

 

Punkt 4 på dagsordnen var forelæggelse af budgettet for det kommende år. Det blev på
vanlig grundighed gennemgået af Preben Johannesen, hvor han bl. a. orienterede om, at
målerafgiften var hævet fra 150,- kr. til 250,- kr.
Under den efterfølgende debat, ville Laurits Andersen høre, om den udgift vandværket har
til etablering af rørledning til de nye udstykninger først refunderes, når grundene er solgt.
PRJ kunne oplyse, at tilslutningsafgiften betales så snart udstykningen er færdig og
stophanerne er sat.
Kirsten Kløve ville høre, hvorfor der var målerkontrol og her kunne PRJ svare, at det var et
lovkrav for at sikre forbrugerne en korrekt aflæsning og betaling.
Herefter blev budgettet taget til efterretning.

  
Ad5 Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indsendt forslag til punkt 5 på dagsordenen.
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Ad6
 

Næste punkt forelæggelse af takstblad for 2009. Der var ingen ændringer i.f.t. 2008.
Takstbladet blev godkendt af generalforsamlingen.

  
Ad7

 

Valg til bestyrelsen. Christen Bach, Gunnar Knudsen og Ole Gutheil-Alsen afgår. CB ønsker
ikke genvalg, hvorimod GUNK og OGA modtager genvalg.
Forslag Torben Vestergaard blev valgt og der var genvalg til GUNK og OGA.

Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Torkild Lauridsen.

  
Ad8 Ole Fischer Pedersen blev genvalgt som revisor og Jesper Elkjær blev valgt til suppleant.

  
Evt.

 

Til Per Vraae’s spørgsmål oplyste Preben Johannesen, at der sidste år var 7 klager, som
alle fik besøg af vandværkets vvs-installatør og der blev udtaget vandprøver til analyse
ved Eurofins. Problemerne var på varmvandssiden gennemstrømspladevandvarmere.
Bestyrelsen tilbyder alle, som fremover klager, at sende vvs-installatøren ud til klageren.
Vandværket betaler regningen, hvis det er det kolde vand, der er problemer med og
forbrugeren betaler regningen, hvis problemet er på varmtvandssiden.
Per Vraae blev lovet et besøg.
Vvs-installatør Edvard Bjørn bekræftede Preben Johannesens udlæg og samtidig nævnede
han at der kunne monteres et blødgøringsanlæg på varmtvandssiden eller
gennemstrømnings-vandvarmeren kunne udskiftes med en varmvandsbeholder.

Til sidst takkede Preben Johannesen Christen Bach for det store arbejde han havde gjort
for vandværket og udtrykte ønsket om, at den nye bestyrelse måtte trække på CBs store
viden.
Edvard Bjørn takkede også CB for samarbejdet.

Dirigenten Erik Møller afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

  
  

Christen Bach Niels Jørgen Madsen
  

Preben Johannesen Gunnar Knudsen
  

Ole Gutheil-Alsen, ref. Erik Møller, dirigent


