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Referat:
Bent Hollegaard startede med at byde velkommen.

1.
Valg af dirigent

2.
Bestyrelsens beretning

Herefter foreslog Bent, på bestyrelsens vegne, Rene Birk som dirigent. Der var ikke andre forslag.
Rene Birk startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet, hvilket var sket ved annoncering i Den Lokale Avis
den 11. og den 18. februar 2015.

Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne:
I 2014 har årets resultat været et overskud på kr. 144.677 efter
afskrivninger.
Der er investeret for kr. 1.492.287 i 2014.
Investering i 2014:
 Udskiftet samtlige vandmålere til elektroniske vandmålere
fra Kamstrup, udgift kr. 925.337. Vandmålerne bliver nu
fjernaflæst af Them Vandværk, så der udsendes ikke aflæsningskort mere.
 Etablering af et 20 m3 filteranlæg på vandværket, Smedebakken, kr. 463.839., således vandværket, Smedebakken,
vil kunne producerer på 2 produktionslinjer, og derved opnås en samlet kapacitet på 50 m3 vand i timen.
Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2014
 Travlt år med forskellige lednings brud og omlægninger
samt vedligeholdes arbejder, som udføres i samarbejde
med lokale håndværkere, som altid står klar til at hjælpe
uanset det er nat eller dag.
 Solgt arbejde til andre vandværker for kr. 174.745, Tømmerby Vandværk og Gjessø Vandværk.
 Driftsudgiften af vandværkerne har i 2014 været på niveau
som årerne før.
I 2014 leverede Them Vandværk til andre vandværker 12.550 m3
vand.
Også i 2014 havde vi et godt samarbejde med nabo vandværkerne.
Takstblad for 2015 har vi fået godkendt, fastholder de samme takster som sidste år uden fremskrivning, dog er den faste afgift hævet fra kr. 730 til kr. 800 eksklusiv moms.
I forbindelse med godkendelse af takstbladet for 2015 skal der
medsendes en investeringsplan for 2015 – 2019, for 2015:
 Undersøgelser til nyt kildefelt kr. 150.000.
 Nødstrømsanlæg til Smedebakken kr. 175.000.
 Digitale kort kr. 25.000.
Budgettet for dette er på 350.000 kr.
Them Vandværk har sidst i 2014 påbegyndt undersøgelse af den
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fremtidige levering af råvand, på grund af de meget store erstatninger til lodsejere af arealer med, boringsnære beskyttelsesområder
samt beskyttelse af det grundvandsdannende opland til vandværkerne. En lovgivning som Folketinget har besluttet. Forventes implementeres i årerne 2018 - 2023.
For Them Vandværk vil det formentlig blive et større millionbeløb,
derfor vil en sikring af den fremtidige levering af råvand, kunne være et helt nyt kildefelt placeret i grundvandsdannende opland, som
ikke har været påvirket af industri og landbrug og derfor ingen erstatning til grundvandsbeskyttelse være den optimale løsning. Undersøgelsen fortages sammen med Rambøll, som ligger inde med
alle oplysninger omkring grundvandsressourcerne i Danmark, udført denne opgaver for staten og er i øjeblikket ved at udarbejde en
grundvandsmodel for vores område.
I den fremtidige investeringsplan 2015 – 2019 er indregnet en opsparing til den fremtidige investering i et nyt kildefelt eller erstatning
til lodsejere for beskyttelse af grundvandet.
Them Vandværk har i 2014 fået etableret et ledelses/kvalitetssikringssystem, udviklet af Foreningen af Danske Vandværker, Tethys, et krav fra myndighederne. Vi har sendt vores system ind til myndigheden, Silkeborg Kommune, til orientering, som
vi er pligtig til. Der var ingen kommentarer til vores arbejde og system.
Driftsaftalen mellem Tømmerby - og Them Vandværker forløber
meget tilfredsstillende for begge parter, Them – og Tømmerby
Vandværker aftalt at aftalen fortsætter til en af parterne ønsker
ændringer.
Driftssamarbejdet mellem Gjessø –Asklev-, og Them Vandværker
har forløbet meget tilfredsstillende i 2014.
En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2014.
Bestyrelsen takker det ansatte personale, René og Gunner, for et
forbilledligt samarbejde. I har virkelig lagt en meget stort og engageret indsats her i 2014, tak for det.
Tak til de lokale håndværkere/samarbejdspartnere, vandværket
bruger, for et godt samarbejde.
Også en stor tak til Them Vandværks forbrugere for deres tålmodighed ved de afbrydelser, planlagte og ikke planlagte, i 2014,
samt ved udskiftningen af vandmålerne.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3.
Det reviderede regnskab for
2014 og budget for 2015
forelægges til godkendelse

4.
Valg af medlemmer til bestyrelsen

Gunner Bruun gennemgik først Årsrapport 2014 og selve årsregnskabet for 2014 og derefter budget for 2015.
Både regnskabet 2014 og budget 2015 blev godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet og budgettet er vedhæftet dette referat som side 56A
og 56B.

På valg er: Bent Hollegaard og Jes Knudsen.
Jes Knudsen har meddelt, at han ikke modtager genvalg.
Følgende blev foreslået: Bent Hollegaard.
Der var ikke flere forslag, så Bent Hollegaard blev valgt.
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Bestyrelsen består herefter af:
Bent Hollegaard, Martin Olesen, Rene Løvborg og Henrik Nonbo.
5.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
6.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter

7.
Behandling af indkomne
forslag
8.
Eventuelt

Som suppleant blev foreslået og valgt: Martin Haunstrup.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Hostruphus Revisorer, som nu har
revideret vandværkets regnskab i tre år.
Der var ikke andre forslag, så revisionsfirmaet blev genvalgt.
Som suppleant blev foreslået og genvalgt: Blicher Revision

Der var ingen indkomne forslag.

Intet.
Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, takkede dirigenten for
god ro og orden og erklærende generalforsamlingen for afsluttet.

____________________
Rene Birk
(dirigent)

