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Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling
torsdag den 23. februar 2012 kl. 1930 i Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Tilstede: Der var mødt 25 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, af og tilgang i forhold sidste år. Der har ikke været tilgang
af nye medlemmer, der er stadig en del mulige medlemmer i vores forsynings
område, hvor Kommunen står i forskud for bidrag til forsyningsledningen.
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2. Udpumpet vandmængde. Vi har udpumpet 62.169 m3, det er en nedgang i
forhold til året før på ca. 3000 m3, vi skal nok regne med en vis ændring i
forbrugsmønstret fra år til år. Der har ikke været noget vandspild.
3. Bestyrelsesarbejder. Der er holdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. Der har været
deltagelse i kurser og temamøder arrangeret af Viborg vandråd, vi har været til
vandværksudstilling i Års arrangeret af FVD. Vi har deltaget i FVD Region Midts
generalforsamling i Brædstrup.
4. Vedligeholdelsesarbejder. Vi har fået monteret ny råvandsmåler på ind
pumpnings siden. Vi har fået gennemgået vores filtre, da ammoniumindholdet i
vandet var stigende, det er noget firmaet SILHORKO tog sig af. Vi har fået
udvidet vores nedsivnings areal til vand fra bundfældningstanken. Der har ikke
været de store opgaver på vedligeholdelsessiden.
5. Vandkvaliteten. Vi har ikke nogen problemer med vandkvalitet, den er fin, vi
holder godt øje med den. Der bliver taget prøver 6 gange om året, heraf 4 på
ledningsnettet og 2 på vandværket, derudover bliver der hvert år taget prøver
for sporstoffer og organisk mikroforurening hvert år. Hvert 4 år bliver der lavet
boringskontrol hvor der bl.a. bliver kontrolleret for pesticider. Vi er også klar
over at alt skal holdes i orden på vandværket og ledningsnettet, der skal ingen
ting til før der kan måles en forurening. Det er også vigtigt at alle forbrugerne
holder deres ledningssystem i orden, der skal her gøres opmærksom at det kun
er VVS installatør som må reparere eller ændre på rørsystemet, det gælder
både ude som inde.
6. Anlægsarbejder. Der har ikke været nogen anlægsarbejder i 2011.
7. Økonomiske tilstande. Da der ikke har været så store vedligeholdelsesudgifter
i 2011, har vi fået en bedre resultat end der var budgetteret med, det er svært
at ramme det rigtige beløb på vedligeholdelseskontoen. Der er ekstraordinær
indbetalt 700.000 kr. på vores kreditforeningslån. Vi har fået at vide at har man
mere end en formue på 750.000 kr. skal den fordeles på flere pengeinstitutter,
vi har altså valgt denne ekstraordinære indbetaling til kreditforeningen. Her fra
i år er der også ændret på afgiften til staten, grøn afgift er steget fra 0,23 kr. til
5,23 kr. Afgift på indvindingstilladelsen er ændret fra 32 øre til 67 øre pr m3
solgt vand, det giver en stigning på 90 øre med moms. Vi har i år fået nyt firma
til at lave vores regnskab og opkræve for vandforbruget, det har vi ikke været
heldige med, håber det bliver bedre.
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8. Forhandlinger, Viborg Kommune, Viborg vandråd. Vi har deltaget i et møde
med Kommunen angående evt. ændringer af forsyningsområder, samtlige
vandværker har været inviteret, Kommunen arbejder med udarbejdelse af ny
vandforsyningsplan dækkende hele kommunen. Der er ingen ændring til vores
forsyningsområde, dog er Borup også i vores forsyningsområde, men det har
altid været planen. Jens Ole er stadig formand for Vandrådet, som er en
sammenslutning for vandværker i Viborg Kommune. Jens Ole er også valgt ind i
bestyrelsen for FVD Region Midt. (Foreninger af vandværker i Danmark,)
9. Fremtid. Vi har et godt og velfungerende vandværk, vi skal sørge for at holde
alt opdateret, og det skal vi blive ved med, det er kun ved at vi selv styrer
vandværket vi kan leverer så billig vand som vi gør. I Viborg koster vandet 7 kr.
pr. m3, hvor vi tager 4 kr. Til slut takkede Jens Ole for det gode samarbejde vi
har i bestyrelsen.
10. Beretningen blev godkendt.
Ad 3.
Poul Johannesen gennemgik regnskabet, vedlagt. Der var enkelte spørgsmål, som
blev besvaret.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4.
Poul Johannesen gennemgik budget 2012, vedlagt.
Budget 2012 blev godkendt.
Ad 5.
Der var ingen forslag til behandling.
Ad 6.
Valg til bestyrelsen. Jens Ole Jensen, Peter Lund og Henning Kristensen var på valg.
Henning Kristensen ønskede ikke genvalg. Jens Ole Jensen og Peter Lund blev
genvalgt, Jon Skovhus blev nyvalgt.
Henning Kristensen og Karina L. Lund blev valgt som suppleanter, henholdsvis 1. og
2. suppleanter.
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Ad. 7.
Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt som revisorer.
Ad 8.
Eventuelt. Der var en del spørgsmål, som blev besvaret. Bl.a. spørgsmål til
opkrævningen. Hvor meget koster tilslutning. Hvad vil man gøre hvis vand analysen
visen grimme tal. Vandurer skiftes. Digital?
Generalforsamlingen sluttede med rødvin + ostebord og kaffe.
Det er mange år siden at der har været så mange til generalforsamling, og de 7 var
damer, som ellers ikke plejer at deltage.

Dirigent Henrik Jessen

Protokolfører Peter Lund.

