Referat fra generalforsamling i Skjoldelev – Mødal vandværk 1903 2014
20 fremmødte + bestyrelsen.
1 Sven Due valgt til dirigent.
2 Beretning. For tredje år i træk omtales den nye boring.
Da der endelig kom godkendelse fra skov og naturstyrelsen gik brøndboreren i gang, fandt ret
hurtigt fint og godt vand i 35 meters dybde.
På grund af skiftende medarbejdere i Favrskov kommune stødte vi så på andre problemer så det
hele skulle startes forfra med ny høringsfase, men vand har vi fundet og venter nu på at de sidste
ting skal gå i orden så vi kan få gang i – og hus - på begge boringer.
Skovejeren er også lidt utålmodig efter at få retableret, han henvender sig selv til kommunen for
at prøve at sætte skub i tingene.
Vi har pumpet meget vand ud i det forgangne år, haft en spildprocent på 11,42 det skyldes et brud
vi havde svært ved at finde.
Hygiejne- og driftskursus sendes Olav Basse på, de betales af Skj.- Mød. og Lading vandværk.
Kommunen tjekker vandværket hvert tredje år - ingen bemærkninger.
Kemic fører teknisk tilsyn – ingen bemærkninger.
Af kommunens 46 vandværker er der 6 – deriblandt vores - der ikke skal foretage sig noget særligt
m h t vandbeskyttelse.
Det understreges at hvis der bliver foretaget ændringer på installationer ( erhverv ) skal monteres
en tilbagestrømsventil.
Alt i alt kører det fint, de forskellige tiltag og forordninger der kommer engang imellem skal man
ikke gøre værre end de er, det er faktisk meget interessant at arbejde med.
3 Regnskab fremlagt og godkendt uden væsentlige kommentarer
4 Budget fremlagt.
5 Valg. Arne Olesen og Carl Aage Møller ønskede ikke genvalg. Valgt blev Grethe Nielsen, Rene Pip
Kehlet og Otto Hansen.
Suppleant: Sven Due
6 Revisor. Genvalg Carsten Hansen
Suppleant: Peder Næsborg
7 Ingen indkomne forslag.
8 Evt.

