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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 14. og den 21. februar 2018.

Bent Hollegaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne:
Bestyrelsens beretning Them Vandværk a.m.b.a. 2018:
Der er investeret for 222.470 kr. i 2017.
Investering i 2017:
- 90.948 kr. i forberedelse til nødstrømsanlæg på Smedebakken.
- 131.522 kr. i udstykninger: 94.702 kr. på Frisholmparken, 2.
etape og 26.387 kr. på udstykning, Smedebakken, tidligere
materielgården.
Drift af ledningsnettet og vandværkerne i 2017:
- Travlt år uden et ledningsbrud med vedligeholdes arbejder på
ledningsnettet og vandværkerne. Arbejdet udføres i samarbejde med lokale håndværkere, som altid står klar til at hjælpe,
uanset det er nat eller dag.
- Driftsudgiften af vandværkerne og ledningsnettet har i 2017
været på niveau som årerne før.
I 2017 leverede Them Vandværk til andre vandværker 14.995 m3
vand.
Driftssamarbejdet i 2017 med Virklund Vandværk har forløbet ganske tilfredsstillende. De 2 vandværker har besluttet at fortsætte
samarbejdet i 2018 med udlejning af Them Vandværks driftsleder.
Virklund- og Them vandværker er kommet langt med arbejdet omkring et fælles driftskontor. Driftskontoret oprettes som et APS.
Driftssamarbejdet mellem Tømmerby-, Gjessø-, Asklev-, og Them
Vandværker har forløbet tilfredsstillende i 2017.
Them Vandværk har døgnvagt for de vandværker vi driftssamarbejder med, Virklund, Tømmerby og Gjessø. Døgnvagten varetages af Them vandværks driftsleder. I 2017 aftalt med Gjessø VVS,
at de deltager i vagten med 14 weekenders vagt. I 2018 indgået en
aftale med Them Vandværks driftsleder og Gjessø VVS, at de to
parter deler døgnvagten for året, 2018.
Them Vandværk er i 2017 blevet udfordret på levering af rent drikkevand til vandværkets forbrugere i fremtiden.
Region Midt iværksatte en undersøgelse hos Winthers Fabrikker
omkring en mulig jordforurening, da fabrikken har brugt klorede
opløsningsmidler i produktionen frem til 1985, til afrensning af me-
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taller inden maling.
Der blev konstateret en jordforurening, samtidig hermed ved den
obligatoriske boringskontrol af vandværkets 4 boringer, konstateret
trichlorethen, nedbrydningsprodukt fra klorede opløsningsmidler, i
boring 6, ved Skyttehuset i Them. Prøvetagningsværdien i boringen kunne lige holde sig inde for den tilladte grænseværdi.
Boringen leverer kun en del af den totale indvindingsmængde, så
vandværket er under tilladte grænseværdi for trichlorethen.
Vandværket har afholdt en lang række møder i 2017 med myndigheden, Silkeborg Kommune og Region Midt omkring mulig afhjælpning/håndtering af forureningen. Konklusion: at regionen ikke
kan hjælpe vandværket, og vandværket har fået et påbud om at
finde et nyt kildefelt til råvandsindvinding i fremtiden, da det nuværende grundvandsmagasin vurderes af region og kommune, som
permanent forurenet.
Vi har lokaliseret, i samarbejde med det Rådgivende Ingeniørfirma,
Rambøll og Silkeborg Kommune, stedet for et nyt kildefelt. Det er
beliggende i et område for særlige drikkevandsinteresser, et OSD
område.
Efter forhandling med lodsejer, kunne vandværket konstatere at
lodsejer ikke frivillig vil gå med til etableringen af prøveboring og
evt. nyt kildefelt. Them vandværk har fået godkendt en ekspropriationssag af Silkeborg Byråd, og vandværket forventer en Åstedsforretning i nærmeste fremtid til en prøveboring.
Prøveboringen vil fortælle om stedet vil kunne bruges til nyt kildefelt. Vandværket forventer nyt kildefelt på stedet.
I 2017 har forureningssagen kostet Them vandværk 180.000 kr. i
driftskroner og den samlede udgift på nyt kildefelt forventes at ligge
på 6-7 millioner kr.
I 2017 har Silkeborg Kommune startet arbejdet op med en ny
Vandforsyningsplan. Them Vandværk har været til de første par
møder med kommunen.
Temaet i den nye Vandforsyningsplan vil gå på forsyningssikkerhed og samarbejde mellem vandværkerne.
Det vil betyde for Them vandværk, at vandværket vil blive udpeget
som nøglevandværk og derved vil kravene til vandværket blive
skærpet, således at vandværket forventes i fremtiden at kunne
forsyne de omkringliggende vandværker med drikkevand, samt i
samarbejde etablering af nødledninger vandværkerne imellem.
Them Vandværk fakturerer mere end 200.000 m3 årligt, og er derfor et vandværk under Vandsektorloven. Det bevirker at for 2017
og årene frem kan Them Vandværk ikke selv fastsætte takster,
2017-2020 har vandværket fået meldt en økonomisk ramme ud.
2017 er det første år i den økonomiske ramme.
At være under Vandsektorloven indebærer også skattepligt, og
som mange bekendt har vandsektoren lige tabt en skattesag i
Østre Landsret på samlet 36 milliarder kroner. Afgørelsen er anket
til Højesteret.
For Them Vandværk betyder det en manglende udskudt skattebetaling på knap 3 millioner kroner. For årene 2012-2015 har vi betalt
187.414 kr. i selskabsskat, selskabsskat for 2016-2017 kender vi
ikke endnu.
Them Vandværk finder det helt urimeligt, at vand skal være dyrere i
et vandværk under Vandsektorloven end vandværker, der ikke er
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underlagt Vandsektorloven.
Intentionerne med Vandsektorloven er den ”rigtige” vandpris til forbrugerne, samt en mere effektiv vandforsyning. Det kan vi ikke
opfylde grundet en meget bureaukratisk lov og urimelig skattebetaling. Vandforsyningen i Danmark drives efter ”hvile i sig selv princippet”, altså intet overskud og udbyttebetaling til vandværkets ejere.
I Silkeborg Kommune er 3 vandværker underlagt Vandsektorloven,
Silkeborg Vand, Almtoft-Kjellerup Vandværk og Them Vandværk.
Takstblad 2018 har vi fået godkendt. Taksterne falder lidt, til 5.50
kr./m3 og for forbrug over 20.000 m3 til 4.00 kr./m3, grundet den
økonomiske ramme 2017-2020 meldt ud af Forsyningssekretariatet
og en indtægt på tilslutningsbidrag på Frisholmparken.
Bestyrelsen takker det ansatte personale, René og Gunner, for et
forbilledligt samarbejde. I har virkelig lagt en meget stor og engageret indsats her i 2017, tak for det.
Tak til de lokale håndværkere/samarbejdspartnere, vandværket
bruger, for et rigtigt godt samarbejde.
Også en stor tak til Them Vandværks forbrugere for deres tålmodighed ved de afbrydelser, planlagte og ikke planlagte, i 2017.
3.
Det reviderede regnskab for
2017 forelægges til godkendelse

4.
Budget for 2018 forelægges
til godkendelse

5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
7.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Gunner Bruun gennemgik Årsrapport 2017 og selve årsregnskabet
for 2017.
Regnskabet 2017 blev godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet er vedhæftet dette referat som side 102A.

Gunner Bruun gennemgik budget for 2018.
Budget 2018 blev godkendt uden bemærkninger.
Budgettet er vedhæftet dette referat som side 102B.

På valg er: Martin Olesen, Finn Lyster og Torben Christensen.
Følgende blev foreslået: Martin Olesen, Finn Lyster, Torben Christensen og Henrik Petersen
Der var ikke flere forslag, og da bestyrelsen har ønsket, at bestyrelsen udvides fra 5 til 6 medlemmer jf. vedtægternes §9, så blev
Martin Olesen, Finn Lyster, Torben Christensen og Henrik Petersen alle valgt.
Martin Olesen, Finn Lyster og Torben Christensen blev valgt for 2
år og Henrik Petersen blev valgt for 1 år.
Bestyrelsen består herefter af: Bent Hollegaard, Martin Olesen,
Martin Haunstrup, Finn Lyster, Torben Christensen og Henrik Petersen.

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

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Kommunernes Revision, som
nu har revideret vandværkets regnskab de sidste 3 år.
Der var ikke andre forslag, så revisionsfirmaet blev genvalgt.
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Som suppleant blev foreslået og genvalgt: Blicher Revision
8.
Behandling af indkomne
forslag
9.
Eventuelt

Rene Birk
(dirigent)

Der var ingen indkomne forslag.

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

