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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
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Valg til bestyrelse, og supl.
Valg af revisor og supl.
Evt.

Ad. 1
Svend Aistrup valgt uden modkanditater.
Konstaterer generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Ad. 2
Bestyrelsens beretning
Vandværket har nu 1693 forbrugere, og den solgte vandmængde var i 2010 ca. 190.000 m3 .
Vi har i bestyrelsen været noget nervøse for dette vandforbrug, sidste år lå vi på 198.000, og
da var der lige vedtaget en lov gældende for alle store vandværker (>200.000m3 solgt vand).
Denne ny lov har været meget kommenteret i pressen og i TV, loven var vedtaget for at skaffe
forbrugerne billigere vand, og for de private ville resultatet blive det modsatte.
Jeg har talt med et par af værkerne,(Juelsminde og Bramdrupdam) der er kommet under den
nye lov. De siger samstemmende, at det koster dem ca. 150.000 kr, plus en del ekstra
kontorarbejde. Da konkurrencestyrelsen fastsætter, at de ikke må hæve priserne, så går de
stille og roligt fallit, i hvert fald ifølge Juelsminde Vandværk.
Ifølge de seneste oplysninger er det nu ved at gå op for politikerne, at det er noget møg, de
har lavet, og at slutresultatet sandsynligvis vil betyde dyrere vand fra de billige private
vandværker og måske lidt billigere vand fra de store kommunale anlæg, så derfor er der noget
der tyder på, at grænsen på 200.000m3 bliver hævet ganske betragteligt, og at vi kan ånde
lettet op.
I øvrigt er prisen for vand fra Torsted Vandværk uændret i 2011. Takstbladet, kan i øvrigt
sammen med de sidste vandanalyser, ses på vores hjemmeside
Vi havde i bestyrelsen sat nogle tiltag i gang, fordi vi vidste, at på et eller andet tidspunkt ville
vi falde for grænsen og komme ind under loven. Nogle af disse tiltag har vi dog besluttet at
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fortsætte med.
1. Ændre det nuværende I/S til amba
2. Bygning af en servicebygning ved vandværket
3. Ændring af måleraflæsningstidspunkt (fra 1/1 til 1/11)
Det første punkt er for at modernisere vores love, idet alle forbrugerne under et I/S hæfter
solidarisk for evt. underskud i vandværket, og derudover kan skattevæsnet (teoretisk) forlange
at medlemmernes CPR numre skal registreres i vandværket
Ved et amba hæfter man kun for sit eget indskud. Lovene indeholde nu kun det, som love iflg.
foreningsloven skal indeholde. Alt det praktiske ved vandværksdrift, som stod i de gamle love,
står nu i et normal re- gulativ, som alle vandværker skal have.
Bygning af en servicebygning er en ren fremtidssikring for vandværket, idet et vandværk af
vores størrelse normalt har en vandværkspasser og en ½ tids kontordame, og hvor skal de
være?.
Måleraflæsningstidspunktet flyttes af praktiske årsager. Der er mindre chancer for tilfrosne
dæksler på målerbrønde, der er bedre tid til at rykke for manglende aflæsninger, og der bedre
tid for kassereren til at få forbruget gjort op, så den kommunale indberetning kan ske rettidigt.
Som I senere kan se af regnskabet, så har vi også været i gang med en del forbedringer af
ledningsnettet og værket. Vi har udskiftet underføringer på Symfoniallé, lagt nye ledninger
under Vejlevej ved Ndr. Torstedvej og i Søndergårdsallé, udskiftet de store borepumper ved
Hesteskoven og sidst, men ikke mindst, haft dykkere nede i alle vores renvandsbeholdere for
at rense og kontrollere dem. Dette sidste har medført, at vi nu går i gang med at udskifte
bevoksningen og tætningen over trykforøger beholderen på Marsallé, samt en afrensning og
tætning af betondækket på Lokesallé.
Vi har også udskiftet alle store vandmålere over 10 år.
Vi har i det forløbne selvfølgelig haft en del brud på vandledningerne. En af dem, der virkelig
betød noget, var hos et firma på Marsallé. Det var lige før Nytår, da steg de udpumpede
vandmænngde med 3-4 m3 i timen, det varede ca en uge inden de ringede fra firmaet og
sagde, at her var vist noget galt, det var en vandindføringen lige før måleren, der var hoppet
helt af. der var løbet ca. 4-500 m3 vand ud under huset. Hvornår det hus igen bliver rigtig tørt,
er ikke godt at vide.
Men dette tab og Torstedgård branden, samt de andre småbrud har bevirket, at vi har brugt
mere end de 10% tab, vi normalt har, så det er også en ekstra regning, som vores kasserer
har måttet betale.
Kvaliteten af vandet er god, alle kontroller har været i orden. Der har været enkelte klager
over manglende vandtryk, noget af skylden kan være vandværkets, men inden I ringer for at
klage, så prøv om vandtrykket også er for lavt i bryggerset eller fra hanen til havevanding. Er
dette ikke tilfældet, så skyldes det manglende tryk måske en tilkalkning af husets indvendige
ledninger. Har der været ledningsarbejde i nærheden, så kan der komme okkerrester ved
genoplukning, denne okker kan sætte sig i filteret lige før vandmåleren. Hvis dette er tilfældet,
så renser vi selvfølgelig filtreret for vandværkets regning. Men hvis I ringer efter vores smed til
en opgave eller et problem, der ikke stammer fra vandværket, så må regningen desværre
være jeres egen.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelseskollegerne for et godt samarbejde.
Kommentarer fra deltagere:
Tilslutning til servicebygning. Gå videre med projektet. Vandværkspasser skal have domicil på
værketEvt. leje kontorlokaler.

Ad. 3
Regnskab fremlægges.
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Ingen externe kommentarer.

Ad. 4
Omlægning til a.m.b.a.
Lovforslaget fremlægges af formanden.
(regulativ skal på www)
18 stemmer for
Ingen imod
1 undlader at stemme.
Forslaget er vedtaget, og skal til endelig afstemning på generalforsamlingen i 2012.

Ad. 5
Valg: Genvalg til bestyrelsen. incl. supl

Ad. 6
Genvalg til revisor incl. supl.

Ad. 7
Evt.
Bestyrelsens arbejde bør værdsættes mere.
Så længe der er frivillige bør de også honoreres forsvarligt.
Også selvom det er frivilligt.
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