Generalforsamling Karise Vandværk den 1. juli 2020
1. Valg af dirigent
Esben Hansen blev valgt, og konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed.
2. Bestyrelsens beretning
Vandværk:
Siden januar 2019 er alt vand pumpet ud fra det nye vandværk. Det gamle blev solgt i august
2019, og salgsprisen har dækket alle omkostninger ved nedlukningen, primært lukning af
gamle boringer og bortskafning af filtermateriale.
Elforbruget er en smule højere, men indeholder nu også produktion af varme til mødelokale og
kontor. Vi vil se på om boringerne kan styres mere effektivt og dermed også billigere.
Forbrug:
I året 2019 har vi udpumpet 134.693 m3, 7% mindre end i 2018.
Vi har faktureret 116.512 m3 til forbrugerne og 6.320 m3 til Permatopia, i alt 122.832 m3.
Spildet på ledningsnettet har således været på 10.326 m3, svarende til 8,8 %. Vi har dog
været ramt af en del graveskader, bl.a. ifm. kloaksepareringen i 1 halvår af 2019, og en del af
svindet kan henføres dertil.
Ved udgangen af 2019 har vi 1081 andelshavere, 4 er kommet til.
Vandprisen har også i 2019 været på 17,96 kr. inkl. moms.
Boringer:
Vi har 4 boringer, som fungerer godt. I marts 2020 blev boring 11 ødelagt af et stormfældet
træ, og de øvrige boringer kunne holde vandværket kørende.
Der har i løbet af året været lidt forstyrrelser på styringen af boringerne, og der arbejdes
løbende på sagen. Vigtigst er dog, at det ikke har påvirket forsyningen.
Vandkvalitet:
Vandprøver skal tages på en måde, så det dækker forbrugere på hele ledningsnettet.
Beredskabsplan:
Beredskabsplanen er opdateret i starten af 2020.
SMS-varsling:
Vi anvender nu varsling via SMS i tilfælde af driftsforstyrrelser. Man kan til- og framelde
mobilnumre til denne service via vandværkets hjemmeside.
Udskiftning på ledningsnet:
Vi påtænker udskiftning af ledningen på Bredgade på stykket foran Fakta til ledninger, der er
sikret mod kemisk forurening. Desuden skal en række hovedstophaner, og enten Elmevej eller
Skovvænget skiftes.
Fjernaflæste målere:
Vi undersøger løbende markedet, men har endnu ikke fundet den løsning, som vi synes er den
rigtige. En løsning skal også give forbrugerne bedre muligheder for at følge deres forbrug.
Bestyrelsen:
Bestyrelsesarbejdet er igen nede på normalt niveau efter byggeriet. Et aktuelt emne er BNBO
(BoringsNære Beskyttelses Områder) til beskyttelse af vandforsyningen.
Vi deltager i Vandrådet og DVV møde- og kursusvirksomhed.
Formanden rettede til sidst en tak til bestyrelsen og til vores samarbejdspartnere, der altid
stiller op, når det er nødvendigt – uanset tidspunkt på døgnet.
Beretningen blev godkendt.
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Det omdelte regnskab for 2019 blev gennemgået og herefter godkendt.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Det omdelte budget for 2020 blev gennemgået og herefter godkendt.
Det omdelte budget for 2021 blev gennemgået og herefter godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Søren Kristensen, Leif Pedersen og Jens Frederiksen blev genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen består nu af: Søren Kristensen, Leif B. Pedersen, Jens Frederiksen, Erik Petersen,
Klaus Kej.
Jens Rasmussen og Henrik Nielsen blev valgt som suppleanter.
7. Eventuelt
Intet

________________________________
Esben Hansen
Dirigent

_______________________________
Klaus Kej
Referent
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