Generalforsamling 2017
Referat fra ordinær generalforsamling den 30. marts 2017.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år fremlægges, herunder takstblad.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af revisor.
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
På valg er;
8. Henning Frederiksen / Genopstiller
9. Jan Lehd / Genopstiller
Suppleant; Leo Pedersen.
10. Eventuelt.
Fremmødte; udover 5 fra bestyrelsen var der 28 fremmødte. Henning Frederiksen var fraværende.
Formand for bestyrelsen, Jan Lehd, bød velkommen til generalforsamlingen i Resenbro Vandværk,
og bestyrelsen foreslog John Nielsen som dirigent.
1. Valg af dirigent.
John Nielsen blev valgt som dirigent, og han kunne derefter konstatere at generalforsamlingen var
indkaldt til tiden, ved Husstands omdelte Indkaldelser til Ordinær Generalforsamling, samt opslået
på hjemmesiden.
John gennemgik dagsordenen, og konstaterede at der ikke på forhånd var indkommet forslag, til
punkter på dagsordenen.
2.
Beretning om det forløbne år.
Der blev af Formanden takket for det store fremmøde
Der er i 2016 oppumpet 39.500 m3 vand
Der blev i 2016 tilsluttet 2 nye forbrugere til Vandværket.
Udsugningsanlægget er blevet udskiftet i April, da det gamle anlæg ikke længere kunne
supporteres med reservedele fra Grundfos.

Vandtryk til Rødegårds sprinkleranlæg blev konstateret for lavt, så der er skiftet nogle rør således
den rette mængde vand der er påkrævet er til rådighed ved sprinkling.
Der er besluttet at udskifte alle vand målere i løbet af 2017, da 25 målere er blevet kontrolleret, og
konstateret at de fejlviser for meget, og derfor ikke længere er godkendte.
Målere vil blive erstattet med elektroniske målere, som vil blive fjernaflæst af bestyrelsen
løbende.
Pumpen ved Golfbanen er udskiftet, da ydelsen kun var på 60 %
Takstbladet forbliver uændret.
Beboere i landzone er blevet adviseret om forventede pris stigninger, inden takstbladet blev
ændret pga krav fra miljømyndighederne , dette medførte ingen nye andelshavere.
Karl Ejnar har besluttet at trække sig fra videre bestyrelsesarbejde, samt pasning af Vandværket.
Hans arbejde på Vandværksgrunden vil fremover blive varetaget af Henning Frederiksen. Den
Fremtidige pasning af Vandværket er besluttet skal udføres af Silkeborg Vand A/S. der har
driftspersonale, der er uddannet til dette arbejde, og som har relevante kurser i Vandværks drift.
Afregningen for dette arbejde vil blive afregnet efter timeforbrug.
Pt. arbejdes der i bestyrelsen med at få Digitale kort op at køre via Geopartners system, som
endnu ikke virker tilfredsstillende.
Vandværket er kommet på Facebook, hvilket Simon styrer med sikker hånd.
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Jan og Simon gennemgik overordnet det reviderede regnskab fra Siersbæk Revision, og som er
udarbejdet af Silkeborg Forsynings regnskabsafdeling
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4 Budget for det kommende år fremlægges, herunder takstblad for 2015.
Jan gennemgik budgettet for 2017.
Takstblad forbliver uændret.
5 Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag, dog blev følgende spørgsmål belyst:

Antal af Andelshavere ? 402 stk.
Pris på Tilslutningsafgift i Landzone 72.281,00- kr. + moms
Rækkefølge på udskiftning af vandmålere? Dette er endnu ikke fastlagt, men så snart dette er
aftalt, vil det blive meldt ud i god tid.
Hvordan er vores vandkvalitet? Der tages prøver i henhold til lovgivningen, og vi har fint rent
drikkevand. Prøverne er tilgængelige på Vandværkets hjemmeside.
Kan nye målere aflæses direkte på måleren? Ja, det kan aflæses i display på måleren.
Hvad er forskellen på mekanisk og digital måler? Det er et andet målesystem, som er mere
nøjagtig.
6 Valg af revisor.
Lars Christensen og Jens Skovbjerg Hansen valgt som revisor
7 Valg af medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Der var genvalg af Henning Frederiksen og Jan Lehd til bestyrelsen.
Det er ikke bestyrelsens ønske at der tilkommer et nyt 6 medlem som afløser for Karl Ejnar, der
udtræder af bestyrelsen.
Karl Ejnar skal have en stor tak for hans store arbejde og engagement i Vandværket gennem
mange år.
Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke bestyrelsen og dirigenten John Nielsen for
hans gode arbejde.
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