Karup Vandværk

Referat af Generalforsamling
Torsdag d. 19.8.2021 kl. 19.00
Hotel Karup
Dagsorden ifl. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år (2022) fremlægges.
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og suppleanter
Behandling af indkomne forslag: Ændring af vedtægterne paragraf 3 angående
Andelsboliger.
8. 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 til formand Niels Chr. Ravn.
Der deltog 22 (2 ledsagere) forbrugere incl. bestyrelsen i generalforsamlingen.

Ad pkt. 2

Efter Niels Chr. Ravn havde gennemgået begivenheder i det forgangne år, blev
beretningen godkendt
Der blev fremført følgende spørgsmål:
 Kan man være sikker på at vi ikke får vand fra Kongenshus?.
svar: Iflg. Viborg kommune får vi vores vand fra Stendal Plantage,
 Er der i beregningen af ledningstab medregnet rensning af filtre.
svar: Det er ikke med, da rensningen foretages før måler til
ledningsnettet.
 Hvor lang tid går der fra evt. forurenet overfladevand kommer til
vandværket og hertil forbrugerne.?
svar: Iflg myndighederne går der mange år før eksempelvis
nitratforurenet drikkevand når forbrugerne. Men allerede ved 20 mg/l
nitrat i råvandet vil der blive taget forholdsregler, og det er først ved 50
mg/l grænseværdien overskrides og det bliver kritisk.

Ad pkt. 3

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Carl Nexø.
Regnskabet blev godkendt.
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Ad pkt. 4

Budgettet for 2022 blev gennemgået af Carl Nexø og der var ingen spørgsmål.

Ad pkt. 5

På valg:
 Niels Chr. Ravn genvalgt
 Vibeke Hasselbohm genvalgt
 Kennet Balslev Kristensen genvalgt
 Suppleant: Morten Poulsen genvalgt
 Suppleant: Frank Larsen genvalgt

Ad pkt. 6

Jan Højgaard blev genvalgt som revisor.
B.O.Næsted og Torben Hasselbohm blev genvalgt som revisorsuppleanter.

Ad pkt. 7

Følgende forslag er indkommet.:
Ændring af vedtægterne paragraf 3 ang. Andelsboliger.
§ 3 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan
blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte
ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
Har de enkelte ejerlejligheder ikke separat vandforsyning og egne
hovedmålere, er ejerforeningen medlem.
For almennyttige boligbyggerier er medlemmet den afdeling, der er noteret
som adkomsthaver i tingbogen.
For andelsboliger er det andelsboligforeningen, der er medlem..
Ændres til:
For andelsboliger er det den enkelte andelsbolig, der er medlem, under
forudsætning af at der er måler på den enkelte andelsbolig.
Begrundelse for ændringen:
I dag er der måler på den enkelte andelsbolig, og den enkelte har ansvar for
betalingen (hæfter for betalingen).
Efter debat og præsentation af notat fra Vandværksforeningens rådgiver blev
forslaget tilbagekaldt.

Ad pkt. 8

Der var en debat om okker i vandet. Vil det være en ide om at der bliver spurgt
hvem der har okker i vandet. Den okker som evt. findes i vandet kan stamme
fra stikledningerne.
Børge Johansen: Det er imponerende at regnskabet er så fint som det er, ros til
bestyrelsen.
 Spørgsmål: Søren K Andersen: Hvis en entreprenør ødelægger en
vandledning, hvorfor er det ikke skadevolder der betaler for vandspild?
Sådan er det for andre forsyningsledninger.
Svar: Ja det kan du have ret i og det er noget vi tager til efterretning, da
det er muligt at udregne tabet.
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Jan Højgaard: Tak for den gode og informerende beregning.
 Spørgsmål: i forbindelse med at der er kommet en revne i en
pumpepakning, som kan/måske skyldes, at brandvæsnet åbner og
lukker for en brandhane med sådan en kraft/hastighed at der opstår et
trykstød i ledningsnettet, er det så ikke muligt at sende en regning til
Brandvæsnet?
Svar: Meget tvivlsomt og sandsynligvis ikke ulejligheden værd, da vi
ikke kan bevise at revnen er opstået i den forbindelse.

Underskrift:
Dato: _____________________.

Sign. Søren K. Andersen
Dirigent
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