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l. Valg af dirigent
Formanden Jens Sørensen bød velkommen, og startede med at beklage at den ifølge vedtægterne
fastlagte tidsfrist, for afholdelse af generalforsamling var overskredet, men at det skyldtes et
sammenfald med antenneforeningen og vi valgte derfor at flytte dato.
Herefter ifølge vedtægternes, valg af dirigent, Jørgen Herholdt blev foreslået og valgt uden
modkandidat.
Jørgen Herholdt takkede for valget og kunne herefter fastslå at generalforsamlingens var
lovlig indvarslet, men at tidsfristen var overskredet. Ingen på genforsamlingen havde indvendinger
mod den overskredne dato og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Driften på vandværket og ledningsnettet
Driften på vandværket har i det forløbne år fungeret upåklageligt. Jeg har selv, bistået af Henrik E,
haft opgaven med at have tilsynet med vandværket.
Der har været et enkelt havari, hvor den blæser der anvendes i forbindelse med filterskylningen ikke
ville mere. Det betød at filterskylningen ikke kunne fungere fuldautomatisk, så det gav lidt ekstra
arbejde til Henrik og mig indtil en ny var monteret.
(Det havde ingen betydning for vandkvaliteten).
Der blev i 2010 udpumpet 97.000 m³.
Ledningsnettet: Vi har som sædvanlig haft nogle få ledingsbrud (Mørbjergparken 28 og 71 og
Tunevej 1). Der er ikke noget alarmerende i den forbindelse, og tabet i ledningsnettet er på et niveau
som siger, at der ikke er brud lige nu. Det vurderer vi ud fra udpumpningen i de stille nattetimer.
Henrik H har været rundt med spindelsøger (minesøger), tegning over ledningsnet og fotoapparat for at
foretage registrering af de vitale stophaner. Målet er, at vi kan blive bedre til kun at lukke af for
området, hvor der er ledningsbrud, i stedet for hele byen.

Vandkvaliteten
Mange vandværker har haft problemer med coliforme bakterier i vandet i et omfang som har medført
kogepåbud. Det har vi været forskånet for.
Vandkvaliteten på alle vandværker kan ses på www.geus.dk/jupiter/vandkvalitet-dk.htm
- der er en link på vandværkets hjemmeside.
Opgaven er naturligvis at være på forkant og være opmærksom på mulige forureningskilder og handle
derud fra.

Vi lytter i høj grad til Dahlgaard, når de udfører serviceeftersyn. De kommer på mange vandværker og
har derfor en erfaring, som vi gerne vil drage nytte af.
Dahlgaard har peget på at iltningstårnets lufthuller efterhånden trænger til en renovering. Mange
vandværker, som har haft lignende problemer har lukket tårnets huller og lavet mekanisk ventilation i
tårnet.
I betragtning af at en forurening fra et af disse huller vil kunne give hele byen et kogepåbud, har vi
besluttet at arbejde videre med en lukning.
Et kig ud i fremtiden
Kærvej
Som det ses, så er der nu gang i en del projekter på Kærvej. Det drejer sig om et nyt hus ved
Vindingegård, 2 nye på den gamle Fischergrund og 1 på Kærvej 18.
De nye boliger skal have vand fra forsyningsledningen i Kærvej. Ved nærmere eftersyn i den
forbindelse, har det vist sig at den eksisterende forsyningsledning er en 52 mm eternitledning. Der er
tale om en gammel ledning, som skal udskiftes dels fordi den vil være for lille til at kunne forsyne de
nye boliger dels vil det være et problem at anbore på. Derfor skal den skiftes, og det arbejde er nu i
gang.
I første omgang vil vi få 4 nye forbrugere i løbet af 2011.
Ny udstykning på Stærkendevej
Vi forventer at byggemodningen på Stærkendevej – lige uden for byskiltet bliver sat i gang i 2011. Der
vil blive tale om 40 nye boliger, som vi skal forsyne.
Øvrige nye boligområder ser ud til at lade vente på sig.
Formanden fremlagde sin beretning, hvorefter der var uddybende spørgsmål fra forsamlingen:
Spørgsmål om en konkret tilslutningsafgift på Stærkendevej. Spørgsmål til den igangværende
renovering af vandledning på Kærvej. -Formanden forklarer omstændighederne omkring disse to
forhold.
Spørgsmål om risiko for forurening ved grusgravning og dermed sænket vandspejl. Der er
umiddelbart ikke nogen øget risiko p.g.a. grusgravning.
Forslag om at komme stophaneoversigten ind på vandværkes hjemmesiden. Det vil bestyrelsen
diskutere.
Herefter blev beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab hvorefter der blev stillet følgende
spørgsmål:
Skal der ikke stå 2011 på side 2? -Jo det skal der.
Hvad er årsag til den lavere vandopkrævning? -Det skyldes afregningstidspunktet.
Hvad er grundlaget for valg af henlæggelse på 130.000 kr? -Det skyldes en overordnet betragtning.
Ønske om en specificering af honorarer -Der henvises til budgettet for 2010, der er godkendt af
generalforsamlingen.
Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Budget for det kommende år
Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet samt forklaring på ændring af opkrævningsterminen
fra 9+3 til 6+6, hvorefter der var følgende input:
Der var ønske om en større detaljering af honorarer, og dette er noteret.
Burde man ikke tage forventede indtægter med i budgettet 5 år frem, ligesom vi laver
risikovurdering?
Indtægter tages kun med i budgettet, hvis de er sikre indenfor næste budgetår.
Budgettet blev herefter godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg var, Iben Langballe og John Alexandersen, som begge modtog genvalg og blev genvalgt
uden modkandidater.
Som suppleant blev Otto Tinglev valgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor og suppleant
På valg var Arne Holt der modtog genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.
Som suppleant blev lb Trelby valgt uden modkandidat.

8. Eventuelt
Ved vi noget om projektet på Stærkendevej? -Ikke noget sikkert endnu.
Vores revisor bemærkede at der nok burde stå "ingen bemærkninger" fra revisionen i regnskabet, så
det ikke var nogen tvivl.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og de
fremmødte.
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