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Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling torsdag den
24. februar 2011 kl. 1930 i Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Tilstede:

Der var mødt 11 forbrugere op.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.
Ad.1.
Henrik Jessen blev valgt til dirigent og Peter Lund blev valgt til referent.
Ad. 2.
Jens Ole Jensen fremlagde bestyrelsens beretning.
1. Antal medlemmer. Vi har fået 2 nye tilslutninger nemlig Løgstørvej 66 og
Låstrupvej 28, så vi er oppe på 202 medlemmer.
2. Udpumpet vandmængde. Vores udpumpede vandmængde er steget til 65.110 m3
i 2010, det er en forøgelse på ca. 7500 m3 i forhold til året før. Viborg Kommune
har efter ansøgning ændret vores indvindingstilladelse til 65.000 m3.
3. Bestyrelsesarbejder: i 2010 har vi holdt bestyrelsesmøder 8 gange – deltaget i
vandværksmøde afholdt af Viborg Kommune – Har været til vandværksudstilling
i Års – Har været til møde ved DVN vdr. vandværkets hjemmeside, samt fik
demonstreret udstyr til egenkontrol af coliforme bakterier. – har deltaget i FVD
region midt’s generalforsamling i Brædstrup. – Vandværket har været
repræsenteret til Installatør Bent Grøns åbent hus arrangement. – Viborg Vandråd
har holdt 4 møder/kurser i årets løb, hvor vandværket var repræsenteret.
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4. Vedligeholdelsesarbejder: Der har været problemer, hvor pumpen i den ene
boring brød sammen. Der har været problemer med strømmen til den anden
boring, og ved hjælp fra MEF fandt man ud af at årsagen til strømproblemerne
formentlig var at mosegrise havde gnavet i kablet. – filtrene på vandværket er
blevet renoveret. – borerhusene over boringerne har fået isolering så de kan
holdes frostfrie. – Der er kommet ny pumpe i skyllebrønd. – Rent vandstanken er
blevet renset og inspiceret, den var ok. - Der er blevet indkøbt en havetraktor til at
slå græsset på vejen ud til boringerne og området derude.
5. Vandkvalitet. Vi får kontrolleret vandet jfr. Bekendtgørelse efter et nøje
tilrettelagt prøveskema. – Der har siden 2007 været konstateret 2 gange coliforme
bakterier i vandet dog under den mængde hvor der skulle varsles, det forsvinder
igen efter kort tid og der er brugt meget tid til at finde årsagen til det, men er ikke
blevet fundet. – Vores vand er i en fin kvalitet, det kan ses på Vandværkets
hjemmeside, der bliver alle prøveresultater lagt ind.
6. Anlægsarbejder: Der har ikke i 2010 foretaget decideret anlægsarbejder.
7. Økonomiske tilstande: Der har været et overskud på ca. 73.000,- det er 65,000,mere end budgetteret. – Kommunen havde lavet en fejl i forbindelse med
opkrævning af forskud ved tilslutning af nye forbrugere, det drejer sig om
28.000,- som vandværket har fået tilbage. – Forretningsføreren i Højslev er
stoppet med at udfører opkrævning og bogføring for vandværket fra nu. Ny
forretningsfører bliver Dansk Revision i Skive som vil varetage opgaven på
uændrede vilkår.
8. Kommunen: Viborg Kommune har et firma OBICON til at udarbejde ny
vandforsyningsplan gældende for hele kommunen, i den forbindelse havde vi
besøg fra dette firma, hvor de fik oplysninger og gennemgik vandværket.
Resultatet blev at de meddelte at det er et velfungerende vandværk.
9. Vandråd: Jens Ole er også formand for Viborg Vandråd. De arbejder med at
arrangerer diverse kurser og temamøder, udarbejde fælles regulativ, hjemmeside,
beredskabsplan og alarmeringsplan.
10. Fremtid: Der har været planer med mere strømkabel til boringerne, det er udsat
indtil videre. - Vandværket skal hele tiden være opdateret.
11. Til slut: Der er stadig nogle der ikke får indsendt måleraflæsning, det er
uforståelig for det koster når vandværket skal ud at aflæse målerne. - Der har
været en del frosne vandurer i år, det gøres opmærksom på at det er forbrugeren
der er ansvarlig for at vanduret holdes frostfri, det koster 500,- at få udskiftet et ur
der er beskadiget. – Vdr. hvem der skal holde tilsyn med beskyttelses zone
omkring boringerne, det er kommunen, der foretages landbrugstilsyn hvert 3. år
og her gennemgår man hvilke afgrøder som har været på markerne, det kan være
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hvor der er påbud om sædskifte med henblik reduceret nedsivning, som for
eksempel ved vores boringer.
12. Spørgsmål og kommentar til beretningen: Vdr. Sprøjtning ved og omkring
boringerne var der en vis bekymring for at der skal trænge pesticider ned i
grundvandet. Vedkommen ville have vandværket skulle købe sig til en sprøjtefri
zone omkring boringerne. Der var også en tak til bestyrelsens arbejde.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3.
Poul Johannesen fremlagde det reviderede regnskab som viser et overskud på 73.673,42
kr. se i øvrigt vedlagte regnskab. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4.
Poul Johannesen fremlagde budgettet for 2011 som viser et overskud på 12,100,- kr.
Budgettet blev godkendt.
Ad 5.
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
Ad 6.
Bent Lyngsø og Poul Johannesen var på valg, de blev begge genvalgt.
Jens Møller var ikke på valg, men ønskede at træde ud af bestyrelsen på grund af at han
er fraflyttet området. Henning Kristensen blev i stedet valgt for 1 år.
Jon Skovhus og Karina Lyngsø Lund blev valgt som 1. og 2. suppleanter.
Ad 7.
Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt som revisorer.
Ad 8.
Under eventuelt. Spørgsmål til de mange frosne vandurer.
Spørgsmål til tilslutnings afgifter, de er pristalsreguleret.
Generalforsamlingen slut kl. 2100. Derefter blev der serveret rødvin, oste-anretning, kiks
og kaffe.

Dirigent Henrik Jessen

Referent Peter Lund.

