Mødereferat
Referat af møde i

Generalforsamling Torsted Vandværk

Dato

15. marts 2017

Mødet blev holdt hos

Sognehuset, Ørnstrupvej

Til stede

13 deltagere

Afbud
Referent

Knud-Erik Andersen (KEA)

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges til
godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Evt.

Ad. 1
Hans Thellesen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad. 2
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år:
Vi er i dag knap 1800 forbrugere og leverer 180.000 m3 vand,
det har ikke ændret sig meget de senere år.
Vores vand er godt og det får gode analysetal.
Vores filter anlæg er dyre i drift og vi kan spare en del på driften
Og afløbs afgifter ved at renovere filtrene.
Vores rent vandsbeholdere trænger også til en renovering.
Ventiler og rørsystem nede i tanken er ved at være trætte.
Vi har fået 2 total leverandører til at vurdere renoveringen og det ligger
fra 2 – 5 millioner, vi ender nok med ca. 2,5 til 3 millioner til de
nødvendige renoveringer.
De penge kan vi godt finde uden at forhøje priserne væsentlig.
Renoveringerne vil strække sig over et par år med del renoveringer
for at holde værket kørende i ombygnings tiden.
Vores priser er for en normal husstand noget billigere ca. 15% end Horsens Vand, men da
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afgifterne er de største poster på regningerne
gør det ikke den store forskel.
Vores ledningsnet er i rimelig stand, men vi har nogle enkelte gamle
Jern ledninger typisk fra før 1970.
Når vi møder dem bliver de skiftet med nye plastrør.
For nuværende er omfartsvejen under anlæg og den krydser vores ledninger fra Vejlevej til
Bjerrevej.
Der diskuterer vi med kommunen om vi skal betale for omlægningen
Eller om det bliver kommunen.
Det bliver spændende (gæsteprincip) det drejer sig måske om 80-100.000,00 kr.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde
I det forløbne år.
Beretningen blev efter enkelte opklarende spørgsmål godkendt.

Ad. 3
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4
Budget blev fremlagt og godkendt efter opklarende spørgsmål.

Ad. 5
Der var indkommet nedenstående forslag fra:
Frank Roldsgaard, Dagnæs Boulevard 36,
Torsted Vandværk forpligtes til at sende besked til Horsens Vand/SAMN, hver gang Torsted
Vandværk skifter en måler.
Forslaget blev enstemigt nedstemt.
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår at valg af revisor slettes i vedtægterne. Vores nuværende revisorer, har
ikke ønsket genvalg. Vi forudser at det bliver svært at finde egnede revisorer.
Bestyrelsen foreslår at der i § 9 stk. 4 tilføjes følgende:
Bestyrelsen ansætter et ekstern revisionsfirma, til revision af regnskab.
§ 9 stk. 4 får herefter følgende ordlyd:
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen ansætter et ekstern revisionsfirma, til revision af regnskab.

Forslaget blev enstemigt vedtaget.
Ad. 6
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Herman Hockerup blev genvalgt
Holger Nielsen genvalgt
Knud-Erik Andersen genvalgt
Suppleant Johannes Bønsøe
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Ad. 7
Evt.
Der var enkelte afklarende spørgsmål vedr. udbygning af vandværket.
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