Generalforsamling
Resenbro vandværk
Dato: d. 27.03.2019.
Sted : Salen Rødegård.
Dagsorden: Velkomst ved formanden Jan Lehd.
Valg af formand. John Nielsen som efterfølgende konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne med avis annonce og
husomdelt indkaldelse.
Formandens beretning.
Der er pt. 403 andelshavere. Der er i 2019 oppumpet ca. 4000 m3 mere end normalt
pga. den ekstreme varme sommer så vi når op på 47797 m3.
Vandværket er nu færdig med at montere elektroniske målere, holdbarhed 16 år,
skal først kontrollere efter 8 år. Fjernaflæsning tager ca. 2 timer for alle
andelshaverne!
Ang. Skelleruptoften (Vimegrunden) er nu færdig etableret, men det har krævet en
del arbejde/møder men vores ledningsnet er nu færdig etableret.
De gamle stophaner/skylleventiler på Møllegårdsvej i forbindelse med den gamle
Vimegrund er fjernet.
Gamle ledninger/stophaner på Skellerupvej i forbindelse med nyetableringen af
Skelleruptoften er udskiftet i denne forbindelse.
Vi har elektronisk opmåling af vores ledningsnet, så håndværkere fra 2020 kan lave
en web søgning og få et digital billede af deres arbejdspunkt.
Borring 3 fik ny pumpe/føderøret fra denne blev spulet ca. 900m.

Vandværket havde tilsyn af Silkeborgs miljø afdeling, hvilket var et godt/afklarende
møde ca. 5 timer bl.a. med syn på boringer, bygninger og fremtidsudvikling m.m.
I vores boring 1 – 2 er vandspejlet meget højt så de er sårbare!
Ole Dyrsøe nævnte på mødet at Silkeborg vand er parate til at overtage!!
Der er lovmæssigt krav om at en fra vandværkets bestyrelse skal deltage på et
hygiejne kursus.
Beretningen: godkendt.

Regnskab/takstblad
Kasseren gennemgik årsregnskab med en balance på 5.543.894,00 kr. med en likvid
beholdning i Sydbank på 1.455.036,00 kr.
Spørgsmål til regnskabet ang. 2 vedligehold kontoer!
Svar: regnskabs teknisk er de delt op: en til ledningsnet – en til bygning ude/inde.
Udgiften til prøvetagning af vand.
Svar: Det er lov bestemt og vandværket bestemmer ikke hvor/hvornår der tages
prøver og hvor mange stoffer prøven består af. Der tages en prøve på vandværket
og hos en bruger, brugeren varierer hvilket er aftalt med Silkeborg miljø afdeling!
Regnskab/: Godkendt.
Takstblad
Godkendt
Bemærkning: Takstblad skal endelig godkendes af Silkeborg kommune.
Budget
Der afsættes 321.700,00 kr. til vandværkets drift og kommende nødvendige
investeringer bl.a. rensning af vand rentvands tank ( dykker og video optagelse af
tankens tilstand) prøvepumpning af kontrolboring, kan den evt. bruges!!
Udskiftning af en del stophaner i hele byen
Maling af alt træværk på vandværket, rep. af trappenedgang.

Behandling af indkommende forslag
Ingen

Valg til bestyrelsen
Jan Lehd & Henning Frederiksen på valg.
Begge blev genvalgt.
Supl. Bernt Østergård.

Eventuelt
Snak om vi kunne gøre vandværkets hjemmeside nemmere tilgængelig?
Dette bliver undersøgt!
15 deltog på generalforsamlingen.
Dirigent: John Nielsen afsluttede herefter generalforsamlingen.

