Karup Vandværk

Referat af Generalforsamling
Tirsdag d. 22.3.2022 kl. 19.00
Hotel Karup
Dagsorden ifl. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år (2023) fremlægges.
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og suppleanter
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Referat:
Dagsorden: Referat:
Ad pkt. 1

Efter forslag fra bestyrelsen blev Søren K. Andersen valgt til dirigent.
Der deltog 19 (2 ledsagere) forbrugere incl. bestyrelsen i
generalforsamlingen.
Søren konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og som først
punkt på dagsordenen overgav ordet til foreningens formand Niels Chr.
Ravn.
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Ad pkt. 2
Bestyrelsens beretningen for det forgangne år (2021) blev gennemgået af
Niels Chr. Ravn:
I beretningen blev følgende omtalt:
Udpumpet vandmængde 129.334 m3. Faktureret vandmængde 114.374 m3,
hvilket har givet en ledningstab på 12.93%, der tildels kan skyldes byggeriet
på Gl. Banevej og Møllevænget, der har været tilsluttet og brug vand uden
om målere, hvilket er den normale procedure ved byggeri, for at undgå evt.
frostsprængning af målere, og at der i stedet betales for byggevand.
Normalforbruget for eks. et parcelhus er ca. 87 m3 pr. år.
Af ledningsbrud har der kun været en større på Østergade, hvor en ældre
eternitrør sprang læk med tab af store mængder vand til følge.
Værket på Vandværksvej har i flere perioden i efteråret og omkring årsskiftet
været ude af drift pga. renovering:
De 2 boringer er blevet renoveret med nye stigrør i rustfrit stål, nye pumper,
der er neddroslet fra ca. 65. m3 til 34 m3 i timen, og brøndene er ført til
jordoverfladen med overjordsstationer og nye stigrørsafslutninger. Alt i alt til
en pris af kr. 350.977 ex. moms.
På værket er for- og efterfiltre erstattet med nye tilpasset råvandsmængden,
ny kompressor af typen skruekompressor, epoxy behandling af gulv, samt
renovering af rentvandstank med ny bundventil og udskiftning af fuger, samt
rengøring af vægge og gulv. Alt i alt til en pris af kr. 933.357 ex. moms.
Heraf er kun betalt aconto kr. 500.000 i 2021 regnskabet.
Bestyrelsen har i 2021 og årene forud været involveret i oprettelse af
boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring boringerne på Vandværksvej.
I september måned fremsendte bestyrelsen et forslag til Viborg Kommune
vedrørende fremtiden for de udlagte industriområder, der er berørt af BNBO.
Viborg Kommune har her i marts endnu ikke fremkommet med oplysninger
om industriområdets fremtid som BNBO. Desværre ligger Karup Autohandel
midt i BNBO, hvorfor Viborg Kommune i 2019 udstedte et påbud til Karup
Autohandel om forbud mod brug af pesticider. Karup Autohandel har i
februar 2022 fremkommet med et erstatningskrav for værdiforringelse af
bygninger og grund på kr. 500.000, samt erstatning for merudgift til
vedligeholdelse af området på kr. 20.000 ex. moms pr. år. Karup Vandværk
har afvist erstatningskravet, hvorfor Viborg kommune har videresendt kravet
til behandling ved Taksationskommission .
Takstbladet fra og med året 2022 har fået en mindre stigning på den faste
betaling på kr. 100,00 inkl. moms pr. forbrugerenhed med egen måler til
dækning af forventede udgifter til grundvandsbeskyttelse.
Beretningen afsluttedes med henvisning til at vandkvaliteten fra begge
værker er særdeles tilfredstillende med værdier langt under max. tilladelige
værdier, samt uden nogen form for pesticidrester eller PFAS, som kendt og
ofte omtalt i dagspressen. Vandprøverne kan i detaljer findes på
hjemmesiden.
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsen og formandens beretning.
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Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Ad pkt. 3

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Carl Nexø.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 4

Budgettet for 2022 er revurderet p.g.a. flere forbrugere og forhøjelse af den
faste betalig, derved en merindtægt, samt udgifter til renter for indestående,
samt ikke mindst de forhøjede energipriser. Gennemgået af Niels Chr. Ravn.
Budgettet for 2023 blev gennemgået af Carl Nexø og der var ingen
spørgsmål.

Ad pkt. 5

På valg:
 Tavs Overgaard genvalgt
 Carl Nexø genvalgt
 Suppleant: Morten Poulsen genvalgt
 Suppleant: Frank Larsen genvalgt

Ad pkt. 6

Søren K. Andersen blev genvalgt som revisor.
B.O.Næsted og Torben Hasselbohm blev genvalgt som revisorsuppleanter.

Ad pkt. 7

Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 8

Spørgsmål: Kender vi analyser for grundvandet på 40 meters dybt.?
Svar: Ja vi har haft boringer på 40 meter, som nu er ændret til 60 meter, hvor
råvandet er mindre jern- og manganholdig, samt bedre beskyttet mod
påvirkninger fra evt. forureninger. Lerlaget på ca. 1 meter der ligger i ca. 40
meters dybt er tilsyneladende nogenlunde tæt, da vi kan se ud fra bordprøver
at sandet under lerlaget i det nedre magasin fra 41 til 60 m. ikke er påvirket af
ilt.
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