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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 8. og den 15. februar 2017.

Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne:
Bestyrelsens beretning Them Vandværk a.m.b.a. 2017
Der er investeret for 1.037.961 kr. i 2016.
Investering i 2016:
Færdiggjort det nye vandværk på Toftbjerg, taget i brug først på
sommeren og det kører tilfredsstillende.
Færdiggjort de 2 okkerbundfældningstanke på Smedebakken og
Toftbjerg, således vi ikke skal betale vandafledningsafgift af vores
skyllevand mere, en stor besparelse.
Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2016
Travlt år uden et lednings brud med vedligeholdes arbejder på ledningsnettet og vandværkerne, der udføres i samarbejde med lokale
håndværkere, som altid står klar til at hjælpe uanset det er nat eller
dag.
Stort arbejde for driftslederen i 2016 med færdiggørelse af vores
ledelses- og kvalitetssikringssystem, klar til den tekniske og hygiejniske gennemgang af vores vandværker, af myndigheden, Silkeborg Kommune.
Driftsudgiften af vandværkerne og ledningsnettet har i 2016 været
på niveau som årerne før.
I 2016 leverede Them Vandværk til andre vandværker 12.183 m3
vand.
Driftssamarbejdet i 2016 med Virklund Vandværk har forløbet ganske tilfredsstillende. De 2 vandværker har besluttet at fortsætte
samarbejdet i 2017 med udlejning af Them Vandværks driftsleder.
Det er ikke holdbart i længden, hvorfor der arbejdes på et tættere
samarbejde, oprettelse af fælles driftskontor i et selvstændigt selskab ejet af vandværkerne.
Driftssamarbejdet mellem Tømmerby-, Gjessø-, Asklev-, og Them
Vandværker har forløbet meget tilfredsstillende i 2016.
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2016 og årene frem kan Them Vandværk ikke selv fastsætte takster, prisloft 2016, 2017-2020 en økonomisk ramme. 2016 var det
første år under vandsektorloven med prisloftregulering af vores
indtægter.
Prisloft 2016 vil vi få en overdækning, da vores salg af vand bliver
større end budgetteret primært Them Mejeri, som i 2016 har fået
lov til at producerer ost om lørdagen, samt udstykning af 5 grunde
på Smedebakken, den gamle Materialegård, indtægten i 2016 og
anlægsudgiften i 2017. Vi må se hvad det vil betyde for den udmeldte økonomiske ramme 2017-2020.
Vandsektorloven vedtaget for at store vandselskaber i Danmark,
faktureret vandsalg på over 200.000 m3, vandselskaberne er nu
også skattepligtige. Formålet med loven er at forbrugerne generelt
betaler for meget for vand og spildevandsafledning ifølge Folketinget.
For Them Vandværk betyder det at vi for hvert år skal sænke prisen for vand, selvom loven har pålagt os store ekstra udgifter til
administration, revisorudgifter, skat.
Them Vandværk har en udskudt skat, en forventeligt en årlig skattebetaling, revisorudgifter stigning på flere hundrede %, Them
Vandværks regnskabsfører sat 2 timer op ugentlig, driftslederen og
formanden også meget ekstra arbejde.
For samtlige vandselskaber under Vandsektorloven er der i bekendtgørelsen pålagt en effektivisering på 1.7% årligt på alle driftsog investeringsudgifter.
I bekendtgørelsen, økonomiske rammer for vandselskaber, er der
kommet et nyt afsnit, konkurstruede vandselskaber, for i hvor mange år kan vandværkerne under Vandsektorloven reducerer indtægterne og øgede udgifter og krav til vandværkerne, inden det går
galt.
22/9 2016 havde hygiejnisk og teknisk gennemgang af vores 2
vandværker, foretaget af Myndigheden, Silkeborg Kommune.
Der var stort set intet at komme efter og vi fik ros, dog har vi fået en
henstilling, inden for 1-3 år at finde et nyt kildefelt til Toftbjerg
Vandværk, da vi har BAM i den ene boring. Vandet fra Toftbjerg
Vandværk overholder de gældende krav til drikkevand.
Undersøgelser af kommende nyt kildefelt med rigtigt godt beskyttet
vand, forventes udført her i 2017.
Takstblad 2017 har vi fået godkendt. Taksterne falder lidt grundet
den økonomiske ramme 2017-2020 meldt ud af Forsyningssekretariatet til 6.00 kr./m3 og for forbrug over 20.000 m3 til 4.60 kr./m3,
en mindre indtægt på 142.000 kr.
Bestyrelsen takker det ansatte personale, René og Gunner, for et
forbilledligt samarbejde. I har virkelig lagt en meget stor og engageret indsats her i 2016, tak for det.
Tak til de lokale håndværkere/samarbejdspartnere, vandværket
bruger, for et rigtigt godt samarbejde.
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Også en stor tak til Them Vandværks forbrugere for deres tålmodighed ved de afbrydelser, planlagte og ikke planlagte, i 2016.
3.
Det reviderede regnskab for
2016 og budget for 2017
forelægges til godkendelse

4.
Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
6.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter

7.
Behandling af indkomne
forslag
8.
Eventuelt

Rene Birk
(dirigent)

Gunner Bruun gennemgik først Årsrapport 2016 og selve årsregnskabet for 2016 og derefter budget for 2017.
Både regnskabet 2016 og budget 2017 blev godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet og budgettet er vedhæftet dette referat som side 83A
og 83B.

På valg er: Martin Haunstrup og Bent Hollegaard
Henrik Nonbo har meddelt, at han træder ud af bestyrelsen på
grund af sygdom, og Søren Egholm Asmussen har meddelt, at han
træder ud af bestyrelsen, da han flytter fra Them i næste uge.
Følgende blev foreslået: Martin Haunstrup, Bent Hollegaard, Finn
Lyster og Torben Christensen.
Der var ikke flere forslag, så Martin Haunstrup, Bent Hollegaard,
Torben Christensen og Finn Lyster blev alle valgt.
Martin Haunstrup og Bent Hollegaard blev valgt for 2 år og Finn
Lyster og Torben Christensen blev valgt for 1 år.
Bestyrelsen består herefter af: Bent Hollegaard, Martin Olesen,
Martin Haunstrup, Finn Lyster og Torben Christensen.

På valg er: Jens Jørn Kyed.
Bjarne Jacobsen blev foreslået og valgt som suppleant.

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Kommunernes Revision, som
nu har revideret vandværkets regnskab for 2015 og 2016.
Der var ikke andre forslag, så revisionsfirmaet blev genvalgt.
Som suppleant blev foreslået og genvalgt: Blicher Revision

Der var ingen indkomne forslag.

Bent takkede Henrik og Søren for deres arbejde i den tid, de har
siddet i bestyrelsen, og beklagede, at de må træde ud af bestyrelsen.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god
ro og orden og erklærende generalforsamlingen for afsluttet.

