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Låstrup-Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling onsdag den 26. februar 2014 kl.
1930 i Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Tilstede: Der var mødt 13 forbrugere op.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Behandling af indkommende forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
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. Vi har i 2013 fået tilgang af 2 nye forbrugere, nemlig Nordholtvej 10 og Låstrupvej 2.
2. Vi har udpumpet 61.049 m3 vand i 2013, det er en forøgelse i forhold til året før med 4.849 m3 så det er fint
nok, men sidste år havde vi et tab af vand på 1.545 m3, det vil sige vi udpumpede 1.545 m3 mere end vi fik
afregning for og det var første år vi oplevede tab. Tabet forsætter desværre i 2013, hvor det ser ud til vi har
et tab på ca. 2.700 m3 ca. 4,5 %, så det skal vi have fundet en løsning på, det har vi lettere ved nu, hvor vi
kan aflæse udpumpningen og forbruget når vi har behov for det. Der kan være flere årsager til tabet, men
det er jo nok et ledningsbrud et sted, før afregningsmåleren, det kan jo være på privat grund, da ikke alle
målere er placeret i målerbrønd lige inden for skel, som vandværket stiller krav om nu, i forbindelse med
ændringer i og nyetablering af vandinstallationer. Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er
grundejerens ansvar at egen vandledning på grunden er i orden og kan derfor drages til ansvar for
eventuelt vandspild på egen grund. – Men der er også andre muligheder så som målerfejl, men da vi har
skiftet alle målere i maj/juni 2013, tror vi på at de viser som de skal nu, men det tror vi også de gamle
gjorde. – Der har været enkelte uregelmæssigheder i forbindelse med målerskifte, det er nu ikke noget vi
tror, har haft nogen væsentlig indflydelse på tabet. – Jeg vil bede jer om at holde øje med eventuelle
utætheder på jeres egen grund, ved stophane og ud på ledningsnettet, og så kontakte bestyrelsen hvis man
bliver opmærksomme på noget.
3. Aflæsning af måleren foretages herefter af vandværket, det er således at aflæsningstidspunkt til
forbrugsafregning skal kendes af forbrugeren, der så har mulighed for at kontrolaflæse hvi man vil det.
Aflæsningstidspunkt til afregning vil altid blive 1. januar kl. 0001. Men det vil i øvrigt komme
til at fremgå af vandværkets hjemmeside. - Derudover vil vi aflæse vandurerne efter behov, for eksempel
ved mistanke om lækage eller lignende.
4. Oplysning om de nye målere: De nye målere er ultralydsmålere der bygger på princippet med to
modtagere. Senderne sender på samme tid fra hver sin ende at målerrøret, hvis der er et forbrug af vand.
Tager det længere tid for signalet der går mod strømmen at nå modtageren og tilsvarende hurtigere med
signalet der går med strømmen. I princippet det samme som for en kano der sejler op eller ned af floden.
Tidsforskellen mellem modtagelsen af signalet er altså en funktion af flowet og resten er matematik. I
modsætning til de mekaniske målere er der ikke noget her der bliver slidt og begynder at gå trægt. Der
sidder et batteri i hver enkelt måler, som er garanteret til at holde i 16 år. – 1. De nye vandmålere har en
kapacitet på 2,5 m3/timen undtaget ”Risgården” og ”Sandagergård” som er på 4 m3/timen. – 2. Der skal
udtages ca. 10 % hver sjette år til målerkontrol iht. Lovgivning. Såfremt de består, kan alle målere sidde i
yderligere 6 år, hvorefter de så skal skiftes, som loven er nu. – 3. Vandurerne har en beskyttelsesklasse på
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ip68, hvilket betyder at de som minimum kan tåle at blive spulet med vand.- 4. Urerne har indbygget
alarmer med flg. Informationer: Hvis der vises LEAK (lækage) i displayet står måleren aldrig stille! Fra
Kamstrups side har man bestemt, at i en normal husstand skal måleren stå stille i mindst en
sammenhængende time pr. døgn. Måleren er indstillet til at vise LEAK alarmen, såfremt forbruget er over
1 % af max kapacitet som er 2,5 m3/time, altså 2,5 ltr./time. Det kan typisk være et toilet der er utæt. Det
skal nævnes at alle vores landbrugskunder med dyr, alle viser som de har lækager i rørsystemet.- Hvis der
vises BURST (rørbrud) i displayet betyder det, at der har været et tidspunkt på minimum 30 minutter,
hvor målerens kapacitet har været overskredet med 20 %. – Hvis der vises TAMBER er der tegn på at der
har været forsøgt at skille måleren ad! Denne visning forsvinder aldrig og måleren skal udskiftes, da den
ikke mere kan bruges som afregningsmåler. – Hvis der vises DRY er der luft i måleren. – Hvis der vises
REVERSE er det Ulbjerg smeden vi skal ringe til for så er måleren monteret med flowet den forkerte vej. –
Ved særlige omstændigheder har vi en dims der fysisk sættes ned på uret ude hos forbrugeren. Her kan vi
aflæse alt vedr. vandforbruget over de sidste 460 døgn. – Det er Jon som er ekspert på vores nye målere.
5. Bestyrelsesarbejde:
I årets løb har vi afholdt 9 bestyrelsesmøder, det er flere end vi plejer, grundet indhentning af tilbud og valg af
målertyper i forbindelse af udskiftning af målere.
Vi har holdt møder med et par målerleverandører.
Vi har arrangeret et åbent hus arrangement på vandværket den 31. august.
Vi har deltaget Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) generalforsamling i Brædstrup i april måned.
Vi har deltaget i FVD’s Vandudstilling i Aars den 22. marts.
Vi har deltaget i kurser og repræsentantskabsmøde i Viborg Vandråd.
Vi har deltaget i diverse kurser og møder arrangeret af FVD Region Midt her kan blandt andet nævnes temamøder
og besøg på Grundfos og Kamstrup som er målerfabrikant.
Vi har deltaget i møder i Viborg Vandråd.
Vi har udarbejdet, fået godkendt og udleveret nyt regulativ.
Vi har udarbejdet forslag til nye vedtægter.
Vi her fået moderniseret vandværkets hjemmeside og bestyrelsen er blevet enig om et slogan på denne side som
hedder ”Låstrup – Nr. Rind Vandværk leverer dit gode vand”.
Vedligeholdelsesarbejder.
Der er foretaget reparation af 2 pumper på Vandværket.
Derudover er der den løbende vedligeholdelse som Bent foretager.
Vandkvalitet.
Vandkvaliteten ligger stabilt, vi har noget rigtig fint vand, men gå ind på vandværkets hjemmeside der kan I se
resultaterne fra de sidste 2 målinger.
Anlægsarbejder.
Vi har udskiftet vandledningen på Kirkevej fra nr. 12 til 22 i Nr. Rind. I forbindelse med tilkobling af Låstrupvej 2,
har vi lavet en underføring ved Løgstørvej krydset og ført ledningen hel forbi mejeriet, således vi er klar til at kunne
flytte forsyningsledningen som går mellem, midt på Vejlebakken og hen over marken, bag om Jens Højgaard til
Låstrupbakken, det bliver aktuelt hvis /når kommunen vil have byggemodnet resten af arealet på Låstrupbakken.
Økonomiske tilstande.
Angående godkendelse af budgettet har det altid været sådan at for eksempel budget og takstblad for 2014
udarbejdes af bestyrelsen i efteråret 2013, takstbladet sendes herefter til Kommunen til godkendelse, og vi opkræver
første rate her inden generalforsamlingen har godkendt budgettet, det syntes vi virker forkert. Derfor skal vi bede
om at vi her på generalforsamlingen godkender budget både for 2014 og 2015. Fremover er vi så hele tiden et år
forud.
Forhandlinger/Nye love og bestemmelser fra Stat, Viborg Kommune og Viborg Vandråd.
Stat: der er kommet en bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.§ 1. Bekendtgørelsen
fastsætter regler for indførelse af kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg vedindførelse af en
ledelsesmæssig ramme, dr sikre systematiske arbejdsrutine med henblik på at forebygge forurening af drikkevand. §
2. Et alment vandforsyningsanlæg skal foranledige, at den driftsansvarlige for et alment vandforsyningsanlæg
gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne if. Bilag. –
Der er ingen tvivl om hvad vi skal vide for at drive et vandværk, det siger bekendtgørelsen, og som vi driver
vandværket skal mindst én fra bestyrelsen have uddannelsen, gerne flere helst alle.
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Det er kommunen som er kontrolmyndighed, og der er meget stor forskel på hvad de forskellige kommuner
forlanger. Der er ikke kommet en udmelding fra Viborg Kommune endnu. Bekendtgørelsen træder i kraft med
udgangen af 2014.
Vi har fået godkendt vores nye regulativ af Viborg Kommune, grundlaget for dette regulativ er efterfølgende til
rådighed for alle vandværker i Viborg Kommune, på kommunens hjemmeside, så alle har mulighed for at bruge
dette og efterfølgende få det administrativt godkendt.
Alle har fået udleveret det nye regulativ, jeg skal beder jer om at se det igennem, der står alle jeres
rettigheder og pligter i forhold til Vandværket.
Vandråd: Jens Ole er stadig formand for Viborg Vandråd. Der arbejdes med et standard regulativ for vandværket i
Viborg Kommune, det har været en langsommelig affære, men det lykkedes til sidst.
Vandrådet har arrangeret et par kurser og temamøder i årets løb, og så er der Repræsentantskabsmøde med
forskellige indlæg og debat.
Fremtid: Vi har ikke de store planer, ud over her i 2014 at komme i gang med at få indført kvalitetssikring af
vandværket som bekendtgørelsen beskriver, og så hele tiden holde vandværket og ledningsnettet opdateret og
ajourført.
Til slut takkede Jens Ole de fremmødte og takkede for godt samarbejde med bestyrelseskollegaer.
Der var flere indlæg fra de fremmødte. Der var ros til bestyrelsens arbejde, der var nogen der hæftede sig ved det
store spild som der havde været. Der var forslag om at man kunne sætte målere op på stratediske steder for at spore
hvor vandspildet kom fra. Der var forslag om at indkøbe nogle fjernaflæsningsmålere. Jon sagde at spildet var ca.
5 % der tolereres op til 10 %, han mente aflæsningen blev mere korrekt til næste år hvor det udelukkende var
elektronisk aflæsning. Jens Ole sagde at man selvfølgelig skulle prøve at finde de lækager der var.
Her efter blev beretningen godkendt.

Ad 3. Poul Johannesen gennemgik regnskab 2013, der endte med et underskud på
145.272 kr. mod et budgetunderskud på 169.900 kr. det skyldtes til dels at vi
havde fået 2 nye forbrugere. Der var ikke spørgsmål til regnskabet.
Det blev godkendt.

Ad 4. Poul gennemgik Budget 2014 og Budget 2015. De blev begge godkendt.
Regnskab og budgetter vedlægges.

Ad 5.
Bestyrelsen stiller forslag om at ændre selskabsform fra I/S (Interessentskab)
Til a.m.b.a.(andelsselskab med begrænset ansvar) de nye vedtægter kan ses på Vandværkets Hjemmeside.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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I henhold gældende Vedtægter § 9, er det således at forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3
af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt,
indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget
kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Bestyrelsen indkalder til ekstra ordinær generalforsamling inden for 2 måneder.
AD 6. Jens Ole Jensen, Jon Skovhus og Peter Lund blev genvalgt. Som Suppleanter blev Henning
Kristensen og Karina Lyngsø Lund genvalgt.
Ad 7. Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt som revisorer.
AD 8. Eventuelt. Der blev spurgt hvor meget 1 målerur koster? (ca.800 kr. til en første gangs pris) Der var
spørgsmål til hjemmeside. Der var ros til regnskab.

Generalforsamlingen sluttede af med ost, kiks og vin.

Dirigent Henrik Jessen

Referent Peter Lund.

