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Referat fra 17. ordinære generalforsamling onsdag d. 16. april 2014 kl. 19.00 på Gl. Løg-
ten Strandkro.

Formanden bød velkommen til de 45 fremmødte personer (31 stemmeberettige) incl.
bestyrelsen. Bestyrelsen havde afbud fra kassereren Ib Larsen. Herefter gik man over til
afvikling af generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent:
Som dirigent blev Gunnar Henriksen valgt. Han takkede for valget og efter konstatering
af lovlig indvarsling jvf. § 8, C, som siger indkaldelse med mindst 21 dages varsel ved
skriftlig meddelelse, gik man over til dagsordenens punkt 2, bestyrelsens beretning, der
blev forelagt af formanden.

2. Bestyrelsens beretning fremlagt ved formand Søren Peter Poulsen.
I det seneste år har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Vandværket havde ved årsafslutningen 700 forbrugere. Der er udpumpet 32.285 m³.
Heraf har 696 forbrugere forbrugt 20.130 m³, og 3 forbrugere med husdyrhold har for-
brugt 8.792 m³. Der er solgt 646 m³ til andet vandværk.
Det samlede vandspild har været 1,1%, en reduktion på 51,4% i forhold til sidste år. Ud-
skiftningen af de nye forsyningsledninger og stikledninger er ved at vise sig. Vandværket
har nu et acceptabelt vandspild.
Vi har løbende overvågning af den udpumpede vandmængde. Denne viser, at forbruget
på et tidspunkt om natten er nede på ca. 500 liter/h, hvilket er tilfredsstillende. Alligevel
skal vi alle holde øje med vores vandspild, så hvis I, som færdes i området, ser noget
vand løbe på jorden, som kan tænkes at komme fra vandledninger, må I meget gerne
kontakte et medlem af bestyrelsen, hvorefter vi vil undersøge, om der er en utæthed fra
vandledningen. Det er særligt i vinterperioden, hvor der kan forekomme frost-
sprængninger, at vi gerne vil have besked, hvis der ses noget mistænkeligt.
Vi har i år haft forbrugere, hvor der har været utætheder, som ikke er opdaget før ved
årsaflæsningen. Alle forbrugere opfordres derfor til med jævne mellemrum, f.eks. en
gang om måneden, at aflæse vandmåleren med henblik på at undgå vandspild i forbin-
delse med utætte ledninger. Den totale vandpris er efterhånden oppe over 60 kr./m³
(61,34 kr. incl. moms).
Eftergivelse af vandafgift til vandværket kan kun komme på tale for vandspild ud over
300 m³ + normalt årsforbrug.
Men hvis vandet ikke er løbet i kloakken, er det muligt at blive fritaget for spildevands-
afgiften, hvis der sendes en ansøgning til Syddjurs Spildevand. De har en vejledning på
deres hjemmeside, der beskriver muligheden for at få refunderet vandspild.
Vi har i årets løb givet mulighed for indberetning af tællerstand på vandmåleren via inter-
nettet, og det er der 467 forbrugere, som har benyttet sig af. Vandværket vil opfordre alle
til at benytte denne indberetningsform.
For de forbrugere, som ikke har fast bopæl i området, udsendes måleraflæsningskort
omkring uge 42, så det er muligt at foretage aflæsning af vandmåleren, når sommerhu-
set lukkes ned. Aflæsningen må gerne indberettes straks efter aflæsningen, idet der åb-
nes for internetindberetning ved udsendelsen af aflæsningskortene. Ved tidsfristens ud-
løb d. 8. januar manglede der 53 aflæsningskort, hvor vandværket så har foretaget af-
læsning.
Takstbladet ligger i øjeblikket til godkendelse hos Syddjurs kommune, hvor den faste
årlige afgift nedsættes fra 500 kr. til 400 kr. medens målerafgiften på 50 kr. og vandafgif-
ten er på 3,75 kr. pr. m³ begge bibeholdes. Alle priser er excl. moms.
Der er ingen ændring i afgiften til staten i 2014, idet vandafgiften 5,46 kr./m³ samt et
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grundvandssikringsbidrag på 67 øre/m³, begge priser excl. moms.
Vi har i årets løb fået foretaget de lovmæssige vandprøver. Disse resultater ligner resul-
taterne fra de tidligere års resultater, og de er indberettet til Syddjurs Kommune og Em-
bedslægeinstitutionen Midtjylland. De seneste analyser kan ses på vores hjemmeside,
www.foelle-strands-vandvaerk.dk.
Vi kan oplyse, at den senest målte hårdhed på det rene vand var 17,4° H.
Der har ikke været så mange opgaver i 2013.
I forbindelse med, at Syddjurs kommune har udarbejdet en ny vandforsyningsplan, har
vandværket deltaget i diverse møder med kommunen samt med Syddjurs Vandråd.
Vi har deltaget i møder med Syddjurs Vandråd, om et samarbejde med de øvrige vand-
værker i kommunen.
I forbindelse med en ny bekendtgørelse nr. 132 om kvalitetssikring, som kom i februar
2013, har 3 personer fra vandværket deltaget i et pilotprojekt i Syddjurs Vandråds regi,
hvor vi har fået udarbejdet det krævede ledelsessystem samt de lovpligtige kursusbevi-
ser, som kræves i bekendtgørelsen inden udgangen af 2014.
Vi har som planlagt fået opdateret vores Tilstandsrapport og handleplan fra 2004 i 2013,
så vi nu har et godt værktøj til at opfylde de krav, der stilles i det nye ledelsessystem.
I forbindelse med tordenvejr d. 27. juli skete der en del skade på noget elektronik på
vandværket og på boring 3. Forsikringen dækkede omkostningerne ved skaderne.
Vi har i vandværket i det forløbne år haft et godt samarbejde med Hvilsager VVS, Jon´s
El og VAM i det daglige arbejde med reparation.
Vort resultat i regnskabet og den økonomiske stilling er efter bestyrelsens mening i or-
den, hvilket I vil høre mere om ved fremlæggelsen af regnskabet.
Vi har igen i år sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt et informati-
onsbrev med forskellige oplysninger om vandværket. Vi håber, det giver information om
vores vandværk.
Vi har ligeledes vores egen hjemmeside på internettet. Vi er ved at ændre hjemmesiden,
så den bliver lettere at opdatere. Vi vil fremover udbygge den i takt med de krav og be-
hov, der måtte komme.
Ser vi på fremtiden, vil der også de kommende år være arbejder, som bestyrelsen mener
skal udføres, så vi er parate til at opfylde de krav, der stilles til et godt og moderne vand-
værk.
I 2014 skal vi udskifte et parti vandmålere.
I det udsendte nyhedsbrev er omtalt de veje, hvor udskiftningerne skal foregå. Efterføl-
gende vil tællerstandene på de nedtagne og de nye målere blive oplyst på et kort lagt i
sommerhuspostkassen.
Vi skal i gang med at gennemføre de forslag, som er beskrevet i den Tilstandsrapport og
handleplan, som blev udarbejdet sidste år.
D. 1. januar 2013 trådte en ny bekendtgørelse om kvalitetssikring af vandforsyningsan-
læg i kraft med deraf yderligere krav til vandværkernes ledelse. Disse nye krav, som er
beskrevet i det tidligere nævnte ledelsessystem, skal vi have opfyldt.
Vandværkets indvindingstilladelse udløber med udgangen af 2013, så her skal der søges
en ny indvindingstilladelse hos Syddjurs kommune.
Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og forsøger at dele de løbende opgaver imellem
os, eller benytte vores tilknyttede håndværkere og rådgivere. Jeg vil gerne takke de øvri-
ge bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i det forløbne år.
Dette var bestyrelsens beretning for 2013, som vi håber, I vil støtte op omkring.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Grundet afbud fra kasserer Ib Larsen
forelægges regnskabet af formand Søren Peter Poulsen.
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Det reviderede regnskab var udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelse til
generalforsamling.
Formanden gennemgik det reviderede regnskab, og redegjorde for vandværkets økono-
mi.
Regnskabet viser et resultat på 331.521 kr. før afskrivninger. Et bankindestående på
455.734 kr. med omsætningsaktiver på 539.110 kr. Balancen viser en egenkapital på
10.678.628 kr. kr. incl. ejendomsværdi af boringer, ledninger og vandværksbygninger.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for det kommende år. Grundet afbud fra kasserer Ib Larsen forelægges bud-
gettet af formand Søren Peter Poulsen.
Det fremlagte budget er stort set identisk med sidste års budget. Betaling for vand m.v.
er reduceret med ca. 70.000 kr. idet den faste afgift er nedsat fra 500 kr. til 400 kr. Der
forventes ingen tilslutning i det kommende år. Der forventes et overskud på 127.000 kr.
før afskrivninger.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.
Budget blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

6. Valg
a. Søren Peter Poulsen blev genvalgt som formand for perioden 2014 - 2016.
b. Sven Aage Jensen og Henning H. Laursen blev genvalg som bestyrelsesmedlemmer
for perioden 2014 - 2016.
c. Valg af 2 suppleanter for perioden 2014 - 2015 blev 1. suppleant Elsa Bannebjerg,
Klydevej 4 B og 2. suppleant Tage Lausdahl, Valmuevej 3.
d. Valg af revisor for 2014 - 2015 blev Kvist & Jensen genvalgt.

Bestyrelsen består i det kommende år af:
formand Søren Peter Poulsen for perioden 2014 – 2016.
kasserer Ib Larsen for perioden 2013 – 2015.
bestyrelsesmedlem Sven Aage Jensen for perioden 2014 – 2016.
bestyrelsesmedlem Henning H. Laursen for perioden 2014 – 2016.
bestyrelsesmedlem Lars Harder for perioden 2013 – 2015.

7. Eventuelt.
Der var ingen spørgsmål.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Sluttelig takkede formanden de fremmødte for deltagelse og afsluttede generalforsam-
lingen. Generalforsamlingen sluttede kl. 19.40.

Der blev sluttet af med kaffe og en bid brød.


