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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 27. april 2019 kl. 10:00
1. Valg af dirigent
Niels Søndergaard Hesselhus 56 blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
I alt 11 forbrugere var mødt op til generalforsamlingen, der igen i år blev afholdt på Pårup Kro.

2. Beretning
Henning Jensen berettede om det forgangne år med udgangspunkt i den udsendte årsberetning. Desuden fortalte
Henning, at bestyrelsen havde deltaget i et møde i Silkeborg Kommune sammen med alle kommunens vandværker.
Alle vandværker blev sammenlignet med hensyn til forsynings sikkerhed, risiko for forurening, værkets tilstand mm,
og her lå Hesselhus Vandværk i den bedste halvdel på samtlige parametre. Kommunens strategi var og er at bibeholde
alle de forskellige vandværker, der er velfungerende og passende vedligeholdt.
Vandet er som altid meget velsmagende og kvaliteten helt i top.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab, herunder godkendelse af takstblad
Blev fremført af Per Krause-Kjær. Posterne blev gennemgået og kommenteret.
Det ekstraordinære underskud skyldels primært udskiftning af samtlige vandmålere men også ekstraordinære
reparationer af vandværkets returskylle system samt øgede krav til vandprøver (6 forskellige).
I takstbladet har der i en del år været en reduceret afgift på 1 kr. hvis forbruget overstiger 2000 m3. Der blev stillet
forslag om at fjerne denne reduktion, således at alle betaler samme pris pr. m3, uanset forbrug. Alle de fremmødte
stemte for, at bestyrelsen skulle ændre dette på taktbladet gældende fra og med næste år. Dette bliver behandlet på
næste bestyrelsesmøde.
Bortset fra denne rabat, argumenterede bestyrelsen for bevarelsen af vores nuværende afgifts niveau.
Årsregnskabet og takstbladet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg
På generalforsamlingen sidste år, blev det besluttet, at liste alle vandværkets poster og altså ikke blot de personer, der
er blevet valgt. Benny Ladefoged og Bodil Steensgaard ønskede ikke genvalg, så Værket siger tak til dem begge for
deres indsats. Efter valghandlingen, så posterne derefter således ud:
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6. Fremtidig virksomhed
For yderligere at forbedre forsyningssikkerheden, undersøger vi mulighederne for en alternativ mobil vand forsyning
som backup i tilfælde af forsyningssvigt.
Der opfordres kraftigt til, at alle holder deres målerbrønd tør og frostfri, så vi undgår frostsprængninger i fremtiden. En
ny måler koster ca. 700 kr. plus udskiftning.

7. Eventuelt
En forbruger syntes, det var forkert, at vi sidste år skiftede samtlige vandmålere, når nu vi næsten ikke har noget
vandspild. Henning forklarede, at der er lovkrav omkring regelmæssig udskiftning. Desuden kan de nye målere alle
fjernaflæses med både visning og status, der kan fortælle f.eks. om vandet løber konstant hos en forbruger. Det har vi
faktisk allerede haft glæde af.
Ved tilslutning af vand til den nybyggede kollerhus 166, der ligger for enden af en stikvej, var det forventningen, at
stikledningen ikke gik længere end til sidste stophane (her markeret med en rød cirkel), som ved alle andre stikveje.
Imidlertid kunne det konstateres, at den fortsatte videre, hvilket gav anledning til undren og mistanke om en skjult
vandforsyning. Det passer dog fint med vores ledningsførings dokumentation, da denne ledning blot fører
vandforsyningen videre til de næste stikveje. Dermed er alt, som det skal være:

Med venlig hilsen
Per Krause-Kjær

