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Referat
Mødedato og tid

Onsdag d. 7. oktober 2020

Sted

Mammen forsamlingshus, Mammen

Mødeleder

Jesper

Referent

Ebbe

Klokken 19.00

Generalforsamling, ordinær.
1. Valg af stemmetællere: Kaj Moestrup og Rene Gravgaard valgtes
2. Valg af dirigent: Anders T. Olesen valgtes
3. Beretning: Jesper Steensig aflagde beretning- (se bilag)
4. Regnskab 2018: Marie Nervø Sørensen fremlagde regnskabet da Carsten
Ethelberg havde meldt afbud på grund af sygdom.
Regnskabet blev godkendt
5. Budget 2019: Marie Nervø Sørensen fremlagde budget for 2020 til orientering.
6. Indkommende forslag:
Ingen
7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
Kaj Moestrup (modtager genvalg)
Carsten Ethelberg (modtager genvalg)
Bent B. Christensen (modtager genvalg)
Henning B. Pedersen (modtager ikke genvalg)
Per Hermansen

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Nyvalgt

Valg af 2 Suppleanter, på valg er:
Martin Enevoldsen
Genvalgt
Anders Olesen
Genvalgt
8. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Anja Louse Ziegenfeldt
Randi Gravgaard

Genvalgt
Genvalgt

9. Eventuelt
Jesper takkede Henning for lang og tro tjeneste og overrakte en
afskedsgave,
Jesper opfordrede til at flere blev registreret til at modtage sms beskeder.
Anders Olesen takkede for god ro og orden.
Referat: Ebbe Eriksen
Signeret:

Formand: Jesper Steensig

Dirigent: Anders T. Olesen
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Beretning 2019
Aktiviteter:
2019 har været et roligt år.
Værket kører uden driftsproblemer.
Der har kun været små hændelser som må anses for almindelig drift, så som:
*Udskiftning af magnet ventil, kontra ventil og svømmer ved udluftningsrør i fortank.
*Udskiftning af div. filter
*Slamtank tømt
*Eftersyn af filteranlæg + Adolit filtermateriale påfyldt.
*Vandtank rengjort + montering af stige i tank.
Prøveudtagning:
Vi har to gange oplevet at der er coliformebakterier i vores prøver, den ene gang under grænseværdien
(1) og en gang over grænseværdien (3), der blev taget en ny prøve som man gør i sådan en sag og den
viste 0.
Vi har fået taget den obligatoriske prøve for chiorothalonil-amidsulfonsyre (pesticidrest) som var under
grænseværdien.
Vi har haft en enkelt prøve Aggressiv kuldioxid som var 3 og måtte være 2, dette problem kunne afhjælpes ved påfyldning af det Adolit filtermateriale jeg før omtalte.
Aflæsning:
Fjernaflæsningssystemet virker fint, Vi har jo haft uvurderlig viden i Henning, som ved hvor hvert enkelt
vandur sidder, men vi har aflæst to gange i år, hvor vi har været flere mand afsted så vi kan huske det
fremover
Diverse:
Ingen uheldige forbrugere med utætte rør og der af spild efter måleren.
Vi har en enkelt gang lånt vand af Lee og de har to gange lånt vand af os.
Vi lånte vand da vi skulle have renset tank.
Vi vil meget gerne have flere på vores SMS-system. Det er vi så glade for, det gør vores arbejde meget
lettere når vi kan kommunikere med jer forbrugere på den måde.
Vedr. Vandprøver, tilsyn og mange andre små ting. Så gå ind på vores hjemmeside og tilmeld jer.
Lidt tal:
Års forbrug 2019.
Oppumpet fra boring fra den. 2-12-18
Til den. 1 -12-19

måler st.
”
Oppumpet i alt
Udpumpet til forbruger fra den. 2-12-18
måler st.
Til den. 1 -12-19
”
Udpumpet fra vandværk i alt
(Oppumpet mængde pr. 31.12.2018 = 87.656 m³)
Spild:
Oppumpet
Faktureret
Spild

1081539 m3
1163911 m3
82372 m3
929642 m3
1009093 m3
79451 m3

79498 m3
79281 m3
217 m3 (0,27%)
(0,80% i 2018)

Køb/salg
Købt vand fra Lee vandværk 2019 nødforsyning
Solgt vand til Lee vandværk 2019 nødforsyning
2019 købt i alt

=
=
=

151 m3
104 m3
47 m3
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Skyllevand til rensning af filtre

fra den. 2-12-18 måler st.
Til den. 1 -12-19

”
I alt

Elforbrug på Vandværket fra 2-12-18
måler st.
Til den. 1 -12-19

”
I alt

Elforbrug til pumper ved boringer fra den.

2-12-18 måler st.
Til den. 1 -12-19

”
I alt

122204 m3
122910 m3
706 m3
177885 KWh.
206494 KWh.
28609 KWh.
206540 KWh.
238068 KWh.
31528 KWh.

Indvindingstilladelsen er 90.000 m³ gyldig til 16. juni 2026 Oppumpet.
Vandkvalitet:
Vandet er generelt af god kvalitet og overholder alle grænseværdier på nær det føromtalte.
Kommunen:
Vi har i 2019 været til to møder ang. Et vandsamarbejde i Viborg kommune.
Kort fortalt går det ud på at de vil samle penge ind til at kunne hjælpe med beskyttelse af drikkevandsressourcer og medfinansiere indsatser ved opkøb af indvindingsområder.
Intet er vedtaget endnu, men de kan sige at det vil komme til at koste den gennemsnitlige forbruger
mellem 100-150kr. om året.
Sikkerhed:
Pt. Ingen ekstraordinær sikkerhedsrisiko.
Økonomi.
Pga. af værkets A status er vi nød til at sikre den nødvendige økonomi til fremtidige udvidelser. Reservepulje: 500.000 beløbet henstår i uforrentet i Skjern Bank da det ikke er lykkedes os at finde en bedre
placering.
Vi valgte på det sidste bestyrelsesmøde i 2019 at vi ville gå fra den meget dyre revisorløsning ved BDO
og til at vælge vores egen lokale revisorer, en revision ved BDO kostede i omegnen af 15.000kr., hvilket
var nogen penge vi gerne ville spare. På vores ekstraordinære generalforsamling d. 02.01.2020 valgte vi
Randi Gravgaard som er bankuddannet og Anja Ziegenfeldt som er uddannet netop revisor.
Fremtiden:
Forventet udpumpning 2020: m³
Lidt opsummering:
Alt i alt et roligt og tilfredsstillende år
Vi er ”gældfri” kun kortfristet gæld (moms, strøm osv.
Restancer vedr. forbrugerbetalinger ligger på et niveau, som ikke giver anledning til bekymring.
Det er bestyrelsens opfattelse, at værket har en god og sund økonomi.
Tak til:
Jer andelshavere / forbrugere for jeres samarbejde med os i bestyrelsen
Lee vandværk og Lee Smedje for deres vilje til at samarbejde og få det til at lykkes.
Vore rådgiver og andre samarbejdspartnere.
Bestyrelsen for et godt samarbejde og en kæmpe indsats.
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