
Referat fra generalforsamling i vandværket den 10. april 2019

Der var mødt 21 forbrugere udover bestyrelsen. 

1)  Valgt blev Kurt Kristiansen
2)   Bestyrelsens beretning  ( vedhæftet på fil)

      Forinden her:

 Formand Alfred Møller gav informationer om grundvandsbeskyttelse som er baseret på
fælleseje -  fra andelsbevægelsens tid , BNBO ( borings nære beskyttelses områder)  her skal 
kommuner de næste 3 år udstikke retnings linier,  der vil blive screening for flere evt. giftstoffer, Kl,
Danske vandværker, Danva, forskere m.fl. bliver indraget i dette store og vigtige arbejde. 

Forbud mod salg af sprøjtegifte til private (  - klar/til brug midler) vil træde i kraft i løbet af 2020.
Fremme af indsatsplaner mod disse midler. 

3) Regnskabet blev fremlagt og gået igennem og godkendt. Regnskabets hovedtal bliver lagt på
    vandværkets hjemmeside og det fulde regnskab kan til enhver tid ses /afhentes af vandværkets
    forbrugere hos bestyrelsen. 

4) Budget:  Blev gennemgået og godkendt. 

5) Firmaet Kamstrup gav orientering om elektroniske målere –  hvor vandværket med antenne 
påmonteret bil hurtigt kan indfange måleraflæsning -  1 eller flere gange om året – og hvortil 
forbrugere kunne tilkøbe et stort display der kan stå f.eks. i køkkenet så forbrugere dagligt kan følge
med i dagligt vandforbrug og tilmed få advarsel om det mindste vandspild f.eks. ved toilet der løber
ganske lidt.

Andre vandværker som Ø.B. - fek.s  Klokkerholm har købt denne løsning og det er en effektiv og 
hurtig måde at få aflæst samtlige  575 forbrugeres vandure på -  ved i bilen at køre i byens gader og 
ude på landet.  

 Nogle forbrugere ville ”Gå hele vejen” dvs. med samarbejde med fjernvarmen ved på kobling til 
deres antenne oppe ved skolen.  Bestyrelsen svarede herom at der i byen ca. er 240- 260 forbrugere 
og vandværket har i alt p.t. 575 forbrugere således at der er flest ude i lokalområdet på lange 
strækninger.  Dette vil kræve en stor antenne mere -  og formodentligt temmelig dyr – for at 
vandværket kan opfange automatiske aflæsninger på kontoret ved vandværket.

Det er her det tyske firma ”Diehl” som tænkes på hvorimod ”Kamstrup” er 100% dansk og al 
produktion foregår 100% i Danmark, – firmaet er verdensførende med salgskontorer i over 60 
lande. 
Bestyrelsen oplyste at f.eks. Hadsund Vandværk med 1800 forbrugere havde købt det tyske produkt 
men på grund af mange fejl i ”Diehls” målere måtte de stoppe samarbejdet – og det blev meget dyrt 
for deres vandværk og der blev så købt elektroniske målere fra  ”Kamstrup” i stedet og der har ikke 
været problemer siden. 

Konsulenten fra Kamstrup fortalte at selv efter vandværket ville have købt ”Antenne på taget 
løsning” kan vores vandværk blive tilkoblet antenne ved skolen / ekstra antenne .



Dirigenten fik udmøntet herved at bestyrelsen får til opgave at indhente tilbud på  ”Gå hele vejen 
løsning ”  så sammenligning kan foretages før endelig beslutning om investering i elektronisk 
aflæsning.   Så enten bliver det taget op igen til næste  ordinær generalforsamling eller ved 
ekstraordinær generalforsamling. 

6) Se her punkt 5 – hvor bestyrelsen havde dette som forslag.

7)  Valg til bestyrelsen:  2 var på valg – Søren Kimer og Olfert Larsen – og fra salen kom der 
forslag til Mads Holm om at stille sig til rådighed. Således skriftlig afstemning som blev således:
    
        Søren Kimer ( genvalgt) og Mads Holm ( nyvalgt) 

8)  Suppleanter blev:  Anders Larsen og Lars Juul valgt hertil.

9)  Valg af revisor;  Ole Jensen havde takket nej til genvalg og i stedet blev Bent Johansen valgt.

10) Revisor suppleant:  Her blev Kurt Kristiansen genvalgt.

11)  Evt:   Der var ønske om at lægge referat fra GF på vandværkets hjemmeside.
       Der var tilfredshed med vandværkets orientering til forbrugere ved kortvarige vandstop ved red
        reparationsarbejde og lign. på hjemmeside, på mail og ved opslag på ØB´s face book side.
       Dog var der ønske om vi også forbrugere kunne på disse informationer på SMS .

       Bestyrelsen  vil få referat lagt  på hjemmesiden og undersøge mulighed/pris for SMS besked. 

       Formand Alfred Møller takkede Olfert Larsen for bestyrelsesarbejde igennem rigtig mange år. 

Referent:   Poul Erik Jensen  (sekretær)


