
Generalforsamling den 25-06-2020

Tilstede fra bestyrelsen er Orla Nielsen, Lars Poulsen , Otto Hansen, Rene Kehlet  og Sven Due

Derudover er mødt Martin Blom ,Carsten Hansen her ud over er der mødt 3 interessenter frem

Carsten Hansen vælges til ordstyrer og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

selv om den er flyttet pga. Corona virus restriktioner.

Herefter følger formandens beretning ved Orla:

Vi har i løbet af året afholdt 4 bestyrelsesmøder, udover dem har vi haft en nogle møder med kommunen og andre 
vandværker angående den fremtidige struktur med vandsamarbejde, nød ledninger , sikkerhed m.m.

Vi startede efter sidste generalforsamling med et møde hos Favrskov kommune angående det nye vandsamarbej-
de, her blev det helt klart for os at hvis vi ikke melde os frivilligt ind i vandsamarbejdet ville vi blive tvunget ind i 
det på et senere tidspunkt.

Vandsamarbejdet er ikke kun i Favrskov kommune det skal foregå, det er noget der laves på landsplan. I Favrskov 
skal vi betale 1,60kr plus moms ialt 2,00 kr pr. Kbm. Oppumpet vand.

Efterfølgende tog vi til stiftende generalforsamling for foreningen i In-side og blev klar over at de fleste var meldt 
ind da de gik derfra, så ikke længe derefter meldte vi os ind. Jeg har en god fornemmelse af at den bestyrelse der 
sidder og forvalter pengene har en fornuftig holdning til tingene, jeg mener det er en god og fornuftig løsning for 
alle, hvis der skulle opstå en situation hvor vi kunne få brug for hjælp til en sag om erstatning til lodsejere, eller 
finde nye områder til indvinding af nyt vand.

Vi har i sommer udsendt et nyhedsbrev om blandt andet dette, samt andre nyheder. 

Tre af os har været på kursus i BNBO ( borings nære beskyttelses områder)og lært lidt om beskyttelse af vandet 
mod pesticider m.m.

Vi har fået udskiftet en del gamle vandledninger i Graven hos dem der havde for lidt vandtryk og afsat nye stop-
haner ved skellet til grundene så det hele er nemmere at overse og lukke for vand hvis behovet opstår.

Vi har fået nye styringer på vores pumper på Vandværket så vi nu har en mere jævn fordeling af de kørte timer på 
pumperne og også et mere stabilt tryk hos forbrugerne.



Vi har været til endnu et møde med Kommunen, hvor vi fik en orientering om vandværkernes rolle i fremtiden, 
med nogle vandværker som nøgle vandværker, og andre mindre værker i området som partnere/ hjælpere som skal 
sammensluttes med nødledninger, som kan åbnes og bruges i en nødsituation. ( iøvrigt må man ikke bruge tank-
vogne med brandslange som nødforsyning mere)

Vi skulle også se mere på sikkerheds foranstaltninger på vores boringer og vandværk.

Vi har efterfølgende evalueret på disse ting og haft et møde med Foldby vandværk og andre mindre værker i om-
rådet. Foldby er udpeget som nøgle vandværk for vores område, de ville gerne høre vores syn på fremtiden. Vi 
venter mere information fra dem efter at de har haft møde med Favrskov kommune.

Vi har i samarbejde med Aura i Galten fået alle stophaner hos forbrugerne, samt alle ledninger lagt ind på digitale 
mål og kort, så nu kan alle gå ind på vores hjemmeside og se hvor de findes. Entreprenører med mere kan selv 
søge på det inden de begynder at grave. Carsten og jeg har været på kursus hos Aura i brug af det digitale kort.

Vores hjemmeside,er også er helt ny opbygget, i et flot design og blevet opdateret med flere oplysninger, som det 
digitale kort, sidste nye vandprøver,takstblad,mødereferater m.m. I det hele taget meget mere brugervenlig.

Vores regnskab, som kasseren fremlægger om lidt, viser et pænt overskud som vi ser er meget fornuftigt i forhold 
til vandværkets drift og udfordringer.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år, som nyvalgt og formand er det godt 
med erfarne kollegaer, da der også er en del at lære om regler og love omkring vores vand resourcer. 

Også en stor tak til Carsten som passer vandværket og som er meget behjælpelig med mange andre opgaver, der 
skal løses undervejs.

Lars fortæller at det nuværende revisions firma Dansk Revision er opsagt og denne opgave bliver fremover løst af 
Ruth Fols, der før har haft regnskabet.

Regnskabet bliver fremlagt og godkendt

Budget for nyt regnskabs år bliver ligeledes fremlagt og godkendt.

Valg til bestyrelsen:

På valg er Orla Nielsen der bliver genvalgt, Sven Due der ligeledes genvælges, Rene Pip Kehlet der ligeledes er 
på valg træder tilbage og i stedet vælges Claus Baltzer til bestyrelse.

Det bliver stadig Carsten Hansen og Mikael Svane som er revisorer.



Der er ikke kommet nogle forslag ind , men det bekendtgøres at bestyrelsen arbejder på en modernisering af  
vedtægterne .

Under punktet eventuelt bliver der fremlagt nogle punkter vedrørende projektet i graven der ikke er helt på plads, 
dette vil bestyrelsen følge op på.

Orla Nielsen                                                      Lars Poulsen

Otto Hansen                                                       Sven Due

Claus Baltze


