Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling torsdag den
26. februar 2009 kl. 1930 i Kulturcenter Værestedet.
Tilstede:

Der var mødt 15 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.
Dagsorden punkt 1:
Henrik Jessen blev valgt til dirigent
Peter Lund blev valg til referent.
Dagsorden punkt 2:
Formanden Jens Ole Jensen fremlagde beretningen.
Antal medlemmer, af og tilgang i forhold til sidste år. Der var kommet
et nyt medlem, nemlig Præstevej 11. så nu er vi oppe på 199 der er
tilsluttet vandværket.
Bestyrelsesarbejder. Formanden omtalte antal møder og andre markante
ting såsom udenbys kurser, møder m.v.
Udpumpet vandmængde. Der er solgt 45.624 m2 det er 3.425 m3 mere
end i 2007.
Kommunens tilsyn. Der har været tilsyn fra miljøcenter Ringkøbing, der
skulle også have været én fra kommunen, men han dukkede ikke op på
grund af sygdom.
Større vedligeholdelsesarbejder. Der er blevet etableret
trykreduktionsventiler 2 steder på ledningen, således vi har haft mulighed
for at hæve trykket, specielt ved de forbrugere som ligger på højde med
vandværket.

Vi har fået etableret 3 nye pumper til udpumpning, det blev nødvendig for
at kunne hæve trykket tilstrækkeligt.
Vandkvalitet. Der har i år ikke været problemer med vandkvaliteten,
man skal hele tiden være opmærksom, der kan snart komme noget.
Formanden gjorde opmærksom på at man altid kan gå ind på vandværkets
hjemmeside for at se de forskellige analyser.
Anlægsarbejder. Tilbygningen til vandværket er efterhånden ved at være
færdig, dog mangler der genetablering af området omkring værket.
Økonomiske tilstande. Vi var nød til at udskifte de 3 udpumpnings pumper, en udgift på 130.ooo, - kr. som ikke var budgettet med. Trods det
blev årets resultat ikke så dårlig.
Kommunen. Der har været dialog med Viborg kommune, som vi jo
sælger måleraflæsning til vandafledningsafgiften.
Der har også været en del dialog omkring diverse tilslutninger, og med
hensyn til byggeriet.
Der har været et godt samarbejde med kommunen og de forskellige
sagsbehandlere.
Vandråd. Formanden er med i bestyrelsen for Viborg Vandråd og er
senest blevet konstitueret som formand idet den gamle trak sig.
Der er ca. 80 vandværker med i Vandrådet, det er halvdelen af de
vandværker som er i Viborg Kommune.
Fremtid. Hjemmesiden er ved at blive opdateret, ligeledes skal den
gamle tilstandsrapport opdateres.
Der er planlagt et åben hus arrangement i løbet af året, så folk kan få
anledning til at se den nye tilbygning og vandværket som helhed.
Men ellers er der ikke store planer i den nærmeste fremtid.
Til slut. Vi har gennem årerne fået en del ros for det arbejde vi har udført.
Vi har også fået kritik og det skal vi også have, det er specielt omkring
vandtrykket, men man bør se på egne forhold før man kritisere
vandværket. Vi har nogle faste regler at køre efter, det er vores vedtægter
og Kommunens regulativ.
Til slut takkede formanden for et godt samarbejde i bestyrelsen.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen. Der var ros til bestyrelsens
arbejde og spørgsmål til/om vandkvaliteten og tilsyn med vandværket?
Formanden svarede at vandet blev hentet op fra 2 boringer henholdsvis 90
og 100 meter nede og vandet var ca. 1000 år om at nå der ned, i øvrigt
henviste han til Vandværkets hjemmeside. Der var spørgsmål om hvem

der ejede den gamle vandværksgrund i Nr. Rind? Formanden svarede at
loven var sådan at hvis et vandværk ikke har brug for grunden mere skal
den skødes tilbage til den tidligere ejermand.
Beretningen blev godkendt.
Dagsorden punkt 3.
Poul Johannesen fremlagde regnskabet. Der var indtægter på 822.991,91
kr. Udgifterne var + afskrivning + renteindtægt/renteudgift således at der
blev et overskud på 126.813,64, kr. Egenkapitalen er på 2.178.847,06 kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Dagsorden punkt 4.
Poul Johannesen fremlagde budgettet for det kommende år med et
overskud på 54.800,- kr.
Budgettet blev godkendt.
Dagsorden punkt 5.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Dagsorden punkt 6.
Poul Johannesen og Bent Lyngsø blev genvalgt til bestyrelsen. Den
øvrige bestyrelse består af Jens Ole Jensen, Karina Lyngsø Lund og Peter
Lund.
Som suppleanter blev Jens Møller og Bent Grøn Andersen valgt.
Dagsorden punkt 7.
Som revisorer blev Henrik Jessen og Jens Kristiansen genvalgt.
Dagsorden punkt 8.
Evt. Formanden takkede revisorerne.
Formanden fortalte at 2 ejendomme har betalt tilslutningsafgift siden
vandværkets oprettelse, men først nu sidste år er begyndt at aftage vand
fra vandværket.
Efter generalforsamlingen blev der serveret kiks, ost, vin og kaffe.

Dirigent Henrik Jessen

Referent Peter Lund.

