Mødereferat
Referat af møde i

Generalforsamling

Dato

26.03.2015

Mødet blev holdt hos

Torsted Kirkes Sognehus

Til stede

11 deltagere

Afbud
Referent

Knud-Erik Andersen (KEA)

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor
Evt.

Ad. 1
Hans Tellesen blev valgt til revisor

Ad. 2
Formanden aflagde bestyrelsens beretning:
En kort oversigt over vandværkets historie.
1951
Stiftende generalforsamling. 22 grundejere. Poul Hansen formand
1961
Nu er vi oppe på 120 forbrugere. Boringen, som lå på Bregnevej, er ved
at være for lille.
1964
Åge Kjær (Laden) udstykker 335 grunde.
1965
Ny boring og et nyt vandværk planlægges.
1968.
Enorm udvikling i antal solgte grunde. Vandforbruget stiger voldsomt,
vi er nu oppe på 125 000 m3 Det nye vandværk indvies. Torsted Allé
anlægges og forlænges i sin nuværende form.
1971
Nu er den udpumpede mængde oppe på 225 000 m3
1972
Planer om at bygge en svømmesal ved siden af hallen, pris 2,4 mill.
Vandværket udvides. 850 forbrugere
1973
Nu er vi pludselig oppe på 1200 forbrugssteder. Udpumpningen er på
368 000 m3. Den planlagte svømmehal koster nu 5 mill.
1979
Vi er nu 1450 boliger. Jeg bliver valgt ind i stedet for Gotfred Jensen
1981
Poul Hansen stopper efter 29 år som formand. KMN bliver ny formand.
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1984
1986
1991

2002

2015

1. Nej til svømmehal 2. Ny boring 3. Modernisering af værket
Vi har nu 1600 forbrugssteder. Vi udpumper 500 000m3
John Willumsen starter som smed for vandværket.
Generalforsamling med et underpunkt, der hed montering af
vandmåler. Der møder ca 200 forbrugere. Vi får dem overbevist
om at det er en god ide, så de bliver monteret ret hurtigt. Det
resulterer i et fald i udpumpet mængde til 350 000 m3 , men vi
konstaterer også ,at der var et spild p.g.a. utætheder på 80 000 m3
eller 9000 l/time.
Nybyggerierne er går i stå. I en 10-årig periode kommer der kun
50 nye beboelser. Forbruget falder, men spildet falder for lidt,
så vi sætter ind med udskiftning af alle kendte jernledninger.
1800 forbrugssteder. 190 000m3 forbrugt vand og et spild på
under de tilladte 10 %.

Så vi har i dag et vandværk, der er rimelig velkørende. Vi holder os lige under de 200 000 m3
solgt vand, som er grænsen for ikke at skulle ind under vandsektorloven. Det sparer os for
75 000 kr årligt i afgifter og ekstra administration.
Det vi endnu mangler at få moderniseret, er det nuværende rense og skyllesystem. Det vi har
nu er ret effektivt, men det er også arbejdskrævende.
Hvad angår den overordnede styring af vandforsyningen , så kan formanden sidde hjemme
ved sit skrivebord og styre og kontrollere al indvinding og udpumpning af vand. Er der et
område, der pludselig bruger mere vand end normalt, så kan det ses på styreprogrammet. Og
vi kan reagere på det.
Vort arbejde med at skifte alle vore gamle jernrør ud med PVC –rør ser ud til at have båret
frugt, idet vort spild nu er så langt nede, som det praktisk muligt. Vi er her i vinter blevet færdig
med den sidste del af Vedbæksallé, nu håber vi på, at vi er nået igennem alle
hovedstrækninger.
Vi har i 2014/15 haft et helt normalt år. Som nævnt før, så bruger vores ca 1800
forbrugssteder 190 000 eller omkring 105 m3 pr år, det er incl. Skoler og industri. Ser vi på
boliger alene, så er forbruget i gennemsnit 95 m3 pr år eller 260 l pr dag. Heraf udgør opvask,
tøjvask og rengøring 20 %. Mad og drikke bliver 13%. De sidste 67% bruges til bad og toilet,
så skal der spares, så er det nok her. Men kigger vi lidt på prisen, så er vand billigt. I en
gennemsnitsfamilie betaler man i dag 0,9 øre/l uden afgift, med afgift løber det op i 2 øre pr. l.
At komme af med vandet igen er lidt dyrere, det koster lidt over 3 ører. Men at give over 1 kr.
for flaske med vand, som ikke er en pind bedre eller renere end det fra vandhanen, det er at
rutte med pengene.
Vi har i årets løb haft en enkelt anmærkning fra den uafhængige kvalitetskontrol, det var efter
at vi havde håndværkere inde i rummet med de åbne filtre for at montere en ny affugter, og
det var selv om de havde rene kedeldragter og plastsko. En kontrolprøve kort tid efter viste
dog, at nu var vandet helt ok igen, og det har det været siden.
Dette var bestyrelsens årsberetning, som hermed lægges frem til diskussion.
Beretningen tages til efterretning efter enkelte afklarende spørgsmål.
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Ad. 3
Regnskabet fremlægges og forklares. Dette afføder kun enkelte afklarende spørgsmål.
Regnskabet godkendes.

Ad. 4
Knud Møller-Nielsen ønskede ikke genvalg.
I stedet blev Holger Nielsen nyvalgt.
Der var genvalg til Herman Hockerup og Knud-Erik Andersen
Ligeledes genvalg af bestyrelses supl. Jørn Egholm Christensen

Ad. 5
Genvalg af revisor Jan Taylor Hansen og supl. Ulrik Brandt

Ad. 6
Under eventuelt blev den afgående formand Knud Møller-Nielsen takket for den store indsats i
bestyrelsen, og de mange år som formand.
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