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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
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Ad. 1
Hans Tellesen blev valgt til dirigent, og konstaterede generalforsamlingen lovlig og rettidigt
indvarslet.

Ad. 2
Formanden forelagde bestyrelsens beretning:
Vi har i Torsted Vandværk haft et rimeligt roligt år. Vores antal af forbrugere vokser støt og
roligt. Vi er nu 1749 andelshavere. Vi nærmer os et fuldt udbygget område. Vi er på næsten
alle sider nået ud til de grænser, der er sat for vores forsyningsområde.
Vi har pumpet 212 000 m3 ud til forbrugerne, men de har kun betalt for 185000 m3. Vi har
altså et spild af en rimelig stor størrelse. Det er lidt større end de 10% , vi må have uden at
skulle betale strafafgift. Vi har udskiftet 1200 målere i 2013. Disse målere er alle blevet
forsynet med en nu type kontraventil, der gerne skulle bevirke, at der ikke bliver nogen
tilbagesugning af luft ved vandafbrydelse, og at vi dermed undgår de kraftige luftstød, der kan
forekomme ved genåbning af forsyningen. Og lige nu, er vi i færd med at skifte vore store
elektroniske hovedmålere, de er blevet 19 år gamle, men om det vil betyde en nedgang i
spildet, det kan vi kun håbe på. Hvis vi under vores arbejde med at forny ledninger og
stophaner møder private tærede stikledninger af jern, så forlanger vi at ejeren lægger en ny
pvc ledning ind til huset eller som alt. at vandværket sætter en brønd ude ved stophanen.
Der er selvfølgelig altid lidt vandspild i en husholdning. Men hvor meget det betyder med
dryppende vandhaner eller utætte toiletter kan ses på det omdelte bilag. I kan også kontrollere
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spild ved at lukke for alle haner i huset, aflæs de 3 sidste cifre på vandmåleren, gå på arbejde
eller tag ud og handle. Når I så kommer hjem igen, så aflæs måleren. Her vil I så kunne
konstatere, hvad evt. utætheder har betydet for vandforbruget.
Der har i den senere tid i dagspressen været skrevet en del om vandsektorloven. Den gælder
for alle vandværker, der sælger mere end 200 000 m3 . Det gør Brædstrup, Juelsminde og
Hedensted. Det betyder for dem, at de ikke må have nogen formue eller opsparing, al likvid
kapital skal udloddes til forbrugerne i løbet af 10 år. Til gengæld skal vandværkerne, når de
skal forny noget, gå på lånemarkedet og låne pengene til dagsrenten. Disse vandværker er
også underkastet så kraftige regnskabsmæssige forpligtelser, at regnskabs- og
indberetningsomkostningerne er på den anden side af 70 000 kr. pr. år. Hver gang disse
vandværker vil foretage investeringer, skal der foruden at der skal lånes penge, også søges
om tilladelse til investeringen ved et kontor i København, som er oprettet til samme formål.
Alle beregninger viser, at vandprisen for disse værker på sigt vil stige mere, end hvis de
havde været udenfor denne vandsektorlov. Der har været sendt mange protester til
regeringen fra landets store private vandværker. Om loven bliver ændret kan kun fremtiden
vise. Vi håber det sker, inden vores forbrug overstiger 200 000 m3. .
Hver enkelt husstand bruger i gennemsnit omkring 100 m3, det svarer nogenlunde til
landsgennemsnittet i villaområderne. Selvfølgelig har vi hvert år enkelte forbrugere, der
oplever at have en utæthed, og hvor forbruget pludselig bliver temmelig højt. Hvis uheldet
sker, så skal forbrugeren selv betale for de første 300 m3 der er røget ud. Det bliver med
dagens pris 1125 kr. + moms. Dette er en regel som gælder for samtlige vandværker i
Danmark. Afløbsafgift og andre vandafgifter kan der søges om fritagelse for.
Vi har i 2013 haft meget få ledningsbrud. Og selv om der har været kraftige tordenvejr flere
gange, så har de sikringer, vi har monteret på al eludstyr, bevirket, at vi ikke har fået noget
ødelagt af lyn, der har kun været driftsstop på nogle relæer, så de skulle blot resættes.
Kvaliteten af vores vand er god. I kan på hjemmesiden læse de rapporter vi får for den
uvildige kontrol. Der har været en enkelt med coliforme coli, de må bare ikke være der. Vi fik
ret hurtigt taget en ny prøve, og der var intet. Prøven er så fintfølende, at en finger på
vandhanen eller et pust ned på vandstrålen, når prøven tages, det er nok til at forurene. Jeg
læste her for nylig i avisen, at Ramlösa flaskevand ikke kan anbefales til børn under 7 år. Det
overskrider grænseværdien for mineraler. Disse tilfælde giver måske en ide om, hvor
omhyggelig man er med drikkevand i Danmark.
Det vand vi drikker her i Torsted kommer fra boringer ude ved sydvestsiden af Hesteskoven.
Der sprøjtes og spredes ikke kunstgødning i nærheden af boringen. Og en stor del af
vandindvindingsområdet er udyrket. Så vi har håb om, at den gode kvalitet kan bibeholdes.
Jeg vil gerne slutte med, at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, og stille
bestyrelsens beretning til diskussion.
Beretningen blev godkendt efter enkelte opklarende spørgsmål.

Ad. 3
Det fremlagte regnskab blev godkendt.

Ad. 4
Det fremlagte budget for 2014 blev godkendt.

Ad. 5
Ingen indkomne forslag.

Ad. 6
Jens K. Thomsen og Erik Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen.
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Jørgen Egholm blev valgt til suppleant.

Ad. 7
Jens Høgh blev genvalgt til revisor og Brandt valgt til suppl.

Ad. 8
Der var spørgsmål til faren ved evt. oliespild på skrotpladsen ved siden af
trykforøgerstationen.
Da vi ikke har vandindvinding i området er der ikke nogen umiddelbar fare for os. Vi formoder
miljømyndighederne holder kontrol med pladsen.
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