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Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den
28.februar kl. 1930 2008 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Tilstede:
Dagsorden:

Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. Budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Ad 1.

Morten Nielsen blev valgt til dirigent.

Ad 2.

Formanden Jens Ole Jensen aflagde beretning på bestyrelsens vegne.
Der var etableret 1 ny tilslutning i Nr. Rind (Ny bygning på Kirkevej 20)
og 5 tilslutninger på Låstrupbakken (Ny udstykning).
Formanden omtalte de møder og arrangementer som bestyrelsen havde
deltaget i årets løb.
Der er stadig en del forbrugere, hvor vi skal ud for at aflæse vandmålerne
enten fordi de ikke indsendes eller det ser ud til at være forkerte tal.
Bestyrelsen har lige besluttet at der fra 2009 skal indføres differenceret
vandtakster. Det er for de forbrugere som bruger over 1000 m3 årlig og
der etableres vandressourar, hvorfra forbrugeren selv udpumper vandet til
ejendommen, med det tryk som der er behov for. Der bliver her opkrævet
o.75 kr. mindre pr. m3 vand, det vil blive indregnet i takstbladet for 2009.
Der er udpumpet 42.200 m3 vand, det er 345 m3 mindre end i 2006.
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Viborg Kommune har tilsynspligt med vandværkerne, der har ikke været
tilsyn i 2007, men det forventes at der bliver etableret et tilsynssystem i
nær fremtid.
Vdr. vedligeholdelsesarbejder: Der har været brud på nogle gamle
ledninger. Der er blevet udskifter en kompressor på vandværket. Der er
lavet om på returskylleprogram på vandværket, så det er mere effektiv.
Der er i 2007 foretaget den lovmæssige stikprøvekontrol, 17 målere blev
kontrolleret og de bestod prøven, det betyder at partiet må sidde i 6 år
inden de skal kontrolleres igen. Der har været diverse småting som er
blevet udført, såsom udskiftning af stophaner.
Vdr. Vandkvalitet: Normalt har vi det fineste vand. Men i sommer blev
der konstateret coliforme bakterier. Analyser viste mellem 2-4 coliforme
bakterier. Umiddelbart giver det ikke anledning til at man ikke må drikke
af vandet, men da bakterierne ikke må forefindes i vandet, giver det
bekymring om hvordan forureningen er kommet, årsagen er ikke fundet
og man kan kun gisne om det. Efterfølgende analyser viste ingen indhold
af bakterier og har heller ikke gjort siden.
Der er udarbejdet tegninger i forbindelse med tilbygning til vandværket,
disse ligger til godkendelse ved kommunen, går alt vel er arbejdet med
tilbygningen afsluttet til sommerferien med et åbent hus arrangement.
Det syntes som om Viborg kommune er mere aktiv inden for
vandværksområdet, hvor Vandværkerne bliver inddraget mere i den
fremtidige planlægning.
Viborg Vandråd er en sammenslutning af vandværker i Viborg
Kommune, der er i alt 102 almene vandværker, af disse er ca. 35
medlemmer tilsluttet Vandrådet. Jens Ole er valgt ind i bestyrelsen.
Fremtiden: Som sagt skal vi have den tilbygning, så vi kan få nogle
ordnede toiletforhold m.m. Hjemmesiden skal moderniseres, vi skal kigge
på forsyningsområderne og på vandforsyningsplanen, og til stadighed
fokuserer omkring forurening.
Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til de fremmødte.
Der var spørgsmål til beretningen fra Gunnar Forum, Carsten Jensen og
Bent Grøn Andersen. Spørgsmålene gik mest ud på levering af vand til
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storforbruger og hvorledes det skulle foregå. Formanden besvarede
spørgsmålene.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3.
Poul Johansen gennemgik regnskabet: Der var indtægter på 592.777,Udgifterne er til vedligehold/produktion 438.604,- Administration
77.545,- Resultat før afskrivning 76.626,- Resultat før renter -29.034,Resultat i alt -80.459,- Forklaringen på minus resultatet er nye
tilslutninger på 71.141,- og omlægning på lån på 65.286,-.
Egenkapitalen er på 2.o52.033,-.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4.
Budgettet viser et overskud på 213.100,- Indtægter fra ny udstykning er
først tilført budget 2008.
Der er ekstraordinær udgift (tilbygning vandværk).
Budget 2008 blev godkendt.
Ad 5.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 6.
Jens Ole Jensen, Karina Lyngsø Lund og Peter Lund var på valg. De blev
alle genvalgt.
Som suppleanter blev Bent Grøn Andersen og Arne Mikkelsen valgt.
Ad 7.
Som Revisorer blev Henrik Jessen og Jens Kristiansen genvalgt.
Ad 8.
Eventuelt. Spørgsmål om man kunne blive fri for at betale fast afgift på
en parcel, som ikke bliver afbenyttet. Svaret var at det kan man ikke, men
man kan blive fri for at betale måleleje.
Så blev der serveret oste anretning med vin, kaffe og småkager.

Dirigent Morten Nielsen

Referent Peter Lund

