Karup Vandværk

Referat af Generalforsamling
Torsdag den 29. marts 2017 kl. 1900
Hotel Karup
Dagsorden ifl. vedtagterne:
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 (2018) 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.
Søren konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og overgav
ordet jf. dagsordenens pkt. 2 til formanden, Niels Chr. Ravn.
28 incl. bestyrelsen deltog i Generalforsamlingen.

Ad pkt. 2

Formandens beretning:
➢ Bestyrelsen måtte den 29. dec. sige farvel til Mogens Nielsen efter
hans virke som vandværkspasser i 22 år.
➢ Bestyrelsen søgte ny vandværksbestyrer og vi fik 3 ansøgere, samt
tilbud fra Fjernvarmebestyrelsen om evt. overtagelse af
vandværkspasserfunktionen. Bestyrelsen vurderede at Morten Poulsen
ville være god og velkvalificeret til opgave, og Morten begyndte 17.
februar 2017. Morten kom i ilddåb med det samme, da der har været en
del tilfældige hændelser her først på året.
➢ Det er også det første fulde år, hvor vi har Kate Rauff Nielsen som
forretningsfører.
➢ Vi har skiftet forsikringsselskab til Tryk, hvilket er bevirket at præmien
er blevet væsentlig billigere ca. kr. 5.000,-.
➢ Vi har i årets løb haft brud på ledningsnettet tre steder, med
korterevarende afbrydelse af vandforsyningen relateret til brudene.
➢ Økonomien har givet et overskud på kr. 219.779 med en arbejdskapital
på kr. 1.272.151 og en formue på ca. 5 mil.
➢ Udpumpning af vand er stadig faldende. Gammel og nyt vandværk
101.000 m3 +37.000 m3. Strømforbruget er tilsvarende faldet.
Industrien i Karup bruger mindre vand, hvorimod forbrugernes
vandforbrug er steget en lille smugle.
Ledningstabet har vi fået styr på: 12,38% i 2015 og 7,57% i 2016
Gennemsnitforbruget pr. husstand/parcelhus ca. 90m3.
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➢ Vandanalyser i 2016: Det har været udtaget de vandprøver vi har været
pålagt. Prøverne har alle gennemgående været gode med meget fine
resultater og langt under de maksimale grænseværdier. Ved en
prøvetagning i december 16 var en af paramenterne ikke
tilfredsstillende, idet turbiditeten (som er vandets gennemsigtighed) var
overskredet. Det er der igen kommet styr på.
➢ Takstbladet, der for 2017 er tilsvarende 2016, blev gennemgået.
➢ Grundvandsbeskyttelse: Bestyrelsen har på et tidlige tidspunkt
henvendt os til kommunen og spurgt til forholdene på Højvang nr. 4,
hvor der observeredes et stort antal opmagasinerede biler, samt et antal
havarede biler på den offentlige vej direkte op af vanværkets hegn.
Matriklen er beliggende mindre end 100 m fra vandværkets boringer
og direkte opstrøms i det grundvandsdannende område. Vi var
interesseret i at vide, hvilke aktiviteter og under hvilke betingelser der
var givet tilladelse til de observerede aktiviteter. Vandværksbestyrelsen
blev efterfølgende kaldt til møde i Viborg, hvor det blev oplyst, at der
var ansøgt om udstillingsbiler, og at dette ikke krævede en VVMtilladelse, samt at problemerne kunne løses ved at flytte vandværkets
boringer. Hvilket bestyrelsen straks afslog som uacceptabelt, samt at
dette i givet fald også skulle meddeles Karup Kartoffelmelsfabrik med
op til 10 boringer i en endnu mere udsat position end vandværkets
boringer pga. den større afstand sammenholdt med strømningerne i
undergrunden.
➢ Efter annonceringen i Ugeavisen om almindelig værksted og
motorkonto på matriklen skrev vi igen til kommunen. Vi har ikke hørt
noget fra kommunen efter denne skrivelse, ud over at de havde
modtaget mailen, og at de ville behandle sagen, dog reklameres der
ikke mere om motorkontor og værksted på ejendommen.
➢ Kommende projekter. Udvidelse ved Fasanvænget 15 nye tilslutninger.
➢ Renovering af boring 2 på Vandværksvej med evt. ny pumpe Boringen
har en dybde på 60 m., derfor en af de større- og mere bekostelige
projekter.
Spørgsmål:
➢ Vedrørende afledningsbidrag, hvorvidt Energi Viborg har pligt til at
fortælle om stigning i prisen for vandafledningsbidrag?
Svar: Det er ikke noget vandværket har indflydelse på, men vi gætter
på at det er almindelig pristalsregulering.
Efter Niels Chr. Ravn havde afsluttet gennemgangen af begivenhederne i det
forgangne år (2016), blev beretningen godkendt uden yderligere spørgsmål.
Ad pkt. 3

Regnskabet blev gennemgået af Carl Nexø.
Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4

Budgettet for 2018 blev gennemgået af Niels Chr. Ravn.
Budgettet ændres, så det følger årsregnskabslovens opstilling.
Der var ingen spørgsmål.
På valg var:
Niels Chr. Ravn, Vibeke Hasselbohm og Sven Ajstrup. Alle blev genvalgt.
Kennet Balslev Kristensen. Egevej 4 blev valg til suppleant.

Ad pkt. 5
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Ad pkt. 6

Ny revisor: Jan Højgaard.
Som revisorsuppleant: B.O.Næsted og Poul Erik Jensen.

Ad pkt. 7

Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 8

➢ Arne Henriksen har af egen vilje monteret manganfilter på sin
vandinstallation som desværre tilstoppes et par gange om året, og i den
seneste tid kun holder til ca. 50 m3. Findes der en mulig løsning?
Der blev foreslået at der laves en udskylningsmulighed, samt at
pågældende stikledning til matriklen ændres til en top-anboring på
forsyningsledningen.
➢ På siden KKAK.dk er der mulighed for at se mange af de lokale
generalforsamlinger og så vælge en dag for sig selv.
➢ Det opfordres at generalforsamlingen bliver offentliggjort både i avisen
og på hjemmesiden.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden.
Niels Chr. Ravn takkede på egne og øvriges vegne for genvalget, samt
velkommen til nye suppleanter.
Som afgående revisor blev Arne Funck takket for sit virke i vandværket.
Dirigenten blev ligeledes takket for at have påtaget sig dirigentrollen til alles
tilfredshed.

Underskrift:
Dato: ________________.

_____________________
Søren Andersen
Dirigent
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