Mødereferat Torsted Vandværk
Referat af møde i
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Til stede
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Knud-Erik Andersen
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og suppleanter
Eventuelt

Ad. 1
Svend Aistrup blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig varslet og beslutningsdygtig.

Ad. 2
Formanden fremlagde beretningen.
Vandværket har nu 1687 forbrugere. det er det samme som sidste år. På trods af en del
byggeklare grunde er der p.t. ikke rigtig nogen udvikling i gang. Ude i industrikvarteret kan vi
dog forvente, at der i løbet af meget kort tid åbner et havecenter.
Den leverede og betalte mængde vand er også næsten uændret, nemlig 223520m³ udpumpet
og 198326m³ afregnet vand. D.v.s. at vi trods alle vore bestræbelser med udskiftning af gamle
ledninger og hyring at et specialfirma med lytteapparater til at konstatere utætheder så har vi
stadig et tab på ca 10%, eller ca 2500 l. vand i timen, hvor de bliver af, det forstår vi ikke. Jeg
vil senere redegøre lidt for vore planer med lækagesøgning.
Vi har altså fået betaling for knap 199 000 m³, og det tal må for alt i verden ikke stige. Jeg har
før sagt, brug alt det vand I vil, det gi’r penge i kassen til vandværket, men sådan er det ikke
mere. Kommer vi over et betalt forbrug på 200 000m³ i året, så ryger vi ind under en ny lov,
der lige er vedtaget. Denne lov er lavet, for at gøre vandet ”billigere” for forbrugerne i
Danmark, men det er en lov, der vender den tunge ende nedad, og i den grad straffer de
mindre i dermed i reglen de private vandværker.
Alle vandværker med over 200 000³ incl. kommunale værker skal drives som selskaber efter
helt faste regler.
OH
Jeg nævnte, at denne lov vender den tunge nede nedad, så er det fordi, vi skal betale det
samme pr vandværk, som f.eks Horsens Kommune eller Københavns Kommune.
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For os vil det også komme til at betyde, at den meget billige administration, vi har haft
hidindtil, er slut, idet kontorarbejdet bliver meget mere omfattende. Vandværket, som nu er et
interessentskab, sikkert skal laves om til et amba.
Så af disse grunde, så skal Torstedboerne til at spare så meget som muligt på vandet, vi må
prøve om vi kan holde os under et forbrug på de famøse 200 000m³.
På trods af den hårde vinter har værket kørt uden de store problemer. Vi havde først i febr. en
storbrand på Marsallé, hvor brandhanerne var frosset. Heldigvis er det sådan, at
brandhanerne har vi intet ansvar for, vi skal blot leverer vand. Brandhanerne sad i dette
tilfælde på en 160 mm speciel brandledning, der kan yde næsten 100m³ i timen, så da de
først vi den frosne hane vær og en ny monteret, så havde de vand nok. her oplevede vi også,
at med det nye styresystem kunne vi via en PC øge trykket i den alm. forsyning i dette
område, så de kunne få lidt mere vand pumperne indtil de frosne brandhaner igen var ok.
Jeg nævnte før, at vi har et tab på ca. 10% i vore ledninger. Vi har, som nævnt på tidligere
generalforsamlinger, haft specialfirmaer til at gennemgå vort ledningssystem, der har været
folk rundt ved samtlige stophaner med lytteapparater, for at finde evt. utætheder. Vi har fundet
en del, men intet der virkelig batter noget. her til foråret fortsætte vi med udskiftning af de
jernrør vi har som vejunderføringer en del steder. I år bliver det de sidste af nordligste
villaveje, der står for tur. Som noget nyt, vil nu opsætte målerstationer flere steder i området,
så vi på denne måde måske kan indkredse de evt. huller noget bedre.
M.h.t. vandkvaliteten, så vil jeg her henvise til vores hjemmeside. På denne er de vigtigste
resultater offentliggjort.
Til slut vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i året, der er
gået.
Fra deltagerside blev der spurgt om vandværket skal til at holde igen med optagelse af nye
kunder, for at undgå at komme under bestemmelserne i vandsektorloven?
Bestyrelsens holdning er, at Torsted Vandværk stadig skal være aktiv og byde nye kunder
velkommen.

Ad. 3
Regnskabet viste et lille overskud på driften. Regnskabsåret har været præget af afmatningen
i byggeriet. Der er kun indbetalt et indskud i året.
Regnskab godkendt.

Ad. 4
Til bestyrelsen var Jes Bang-Thygesen, Jens Karberg Thomsen på valg. Begge blev genvalgt.
Erik Schmidt blev genvalgt som suppleant.

Ad. 5
Jens Høegh Petersen blev genvalgt som revisor.
Ulrik Brandt Jacobsen blev nyvalgt som suppleant.

Ad. 6
Under eventuelt blev deltagerne opfordret til at benytte vores hjemmeside, og mailservice.
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