Mødereferat Torsted Vandværk
Referat af møde i

Ordinær generalforsamling

Dato

29.03.2012

Mødet blev holdt hos

Sognehuset, Ørnstrupvej

Til stede

13 deltagere i alt

Afbud
Referent

Knud-Erik Andersen

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Lovændring, 2. behandling I/S til a.m.b.a.
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Evt.

Ad. 1
Svend Aistrup Nielsen blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet via avisannoncer i dagblade
og ugeaviser 10. - 11. marts 2012.

Ad. 2
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden:
”Vi nærmer os nu 1700 forbrugere, men vi holder os stadig lige under 200.000m 3 solgt vand,
som også er grænsen for at komme ind under den dyre og arbejdskrævende vandsektorlov.
Der er i dag politisk enighed om at ændre denne vandsektorlov, men desværre ikke helt
enighed om hvordan. Venstre vi have alle private værker ud af loven og socialdemokraterne
vil i stedet hæve grænsen til omkring det dobbelte i udpumpet vandmængde. Så hvornår
denne ændring vil komme, det står lidt hen i det uvisse, men vi håber det sker inden vores
forbrug kommer over 200 000 m3.
Vi har stadig et lidt for højt vandspild, det på trods af at vi stadig udskifter ledninger og
stophaner.
Vandets kvalitet er god, det eneste negative er, at hårdhedsgraden er lidt høj. Den ligger
mellem 15 - 17, svarende til middelhårdt vand.
Prisen for vandet er til gengæld igen uændret for det kommende år.
Jeg nævnte sidste år, at vi ville bygge en servicebygning ved vandværket. Det er nu sket. Vi
har fået bad og toilet samt et møde- og kontorlokale på ca 45 m2., sådan at vi nu er klar til at
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møde fremtidens evt. krav om mere administration og evt. ansættelse af en vandværkspasser.
Vi har også i år fået renoveret de sidste 2 boringer, så de er i rustfrit stål og med de mest
effektive og strømbesparende dykpumper.
Vi har, som de fleste har opdaget, ændret aflæsningstidspunktet for forbrugernes vandmålere
til den 1. nov. Så nu regner vi ikke mere med, at sne og frost skulle kunne hindre dem med
målerbrønde i at aflæse forbrugstallene. Denne ændring var også aftalt med Horsens Vand,
som skal bruge tallene til at beregne afløbsafgift. Men deres regnemaskiner kunne ikke finde
ud af at kompensere for de 2 manglende måneder. Derfor fik alle et ekstra aflæsningskort fra
kommunen sidst i dec. Til næste år skulle alt igen fungere normalt.”
Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen, uden kommentarer.

Ad. 3
Kassereren fremlage regnskabet for 2011. Årets resultat var et lille underskud på 35.000 kr.
Værket har stadig en sund økonomi.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 4
Lovændring og dermed overgang til Andelsselskab med begrænset ansvar, blev godkendt
med få ændringer af datoer i de forelagte vedtægter.

Ad. 5
Følgende var på valg til bestyrelsen:
Jes Bang-Thygesen
Jens Karbjerg Thomsen
supl. Erik Schmidt
Der var genvalg til alle.

Ad. 6
Følgende var på valg til revisor:
Jens Høegh Petersen
supl Ulrik Brandt Jacobsen
Der var genvalg til alle.

Ad. 7
Der blev spurgt til hvilke vandmålere der skal opsættes ved udskiftningen i år. Der blev
henvist til at bestyrelsen skal drøfte emnet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Vandvagt til montering i hjemmet til sikring mod ledningsbrud/vandspild. Bestyrelsen henviser
til at det er forbrugerens egen sag at montere en vandvagt.
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Knud Møller-Nielsen
Formand

Herman Hockerup
Næstformand

Jes Bang-Thygesen
Kasserer

Jens K. Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Knud-Erik Andersen
Sekretær

Svend Aistrup Nielsen
Dirigent

Side 3 af 3

