Generalforsamling torsdag den 22. marts 2018, kl. 18.30, hos Anne Marie.
Fremmødt: 18 personer, inkl. bestyrelsen, der indtog en dejlig middag inden generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Formand Ole Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Hans Kirk blev valgt til dirigent, og
han kunne konstatere, at alle formaliteter i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen, var
overholdt.
2. Bestyrelsens beretning
Udpumpede vandmængder i 2017 er på 83.962 m³. Hos forbrugerne er der målt et forbrug på
79.775 m³, hvilket svare til et spild på 4.187 m³, eller 4,9 % i spild. Spildet er inden for de 10 %, som
er den tilladelige grænse for vandspild.
Elforbruget i 2017 var på 49.986 kWh.
Der blev brugt 2.058 m³ vand, til at returskylle filteret med.
I februar 2018 gik der ild i et relæ på vandværket. Det medførte, at vi måtte kobles på Strømmens
vandværk, fra fredag til mandag middag. Der gik ca. 1 time uden vand før vandværkspasser Jørn
Johansen fik fundet fejlen, og vi var blevet tilkoblet Strømmens vandværk - godt og hurtigt arbejde.
I 2017 begyndte vi med at ændre stopventiler i Musikkvarteret. De nuværende stopventiler har
tilsluttet 4 huse om én stopventil. Fremtidig får hvert hus deres egen stopventil, samtidig med at de
gamle jernrør udskiftes til PVC-rør. Vi vil over de kommende år udskifte stopventilerne på de veje,
der i dag har fælles stopventil.
Vi fik lavet Mandolinvej og Lyrevej sidste år, og Lutvej skulle også have været lavet. På grund af
større udgifter end forventet, ved udskiftning af ventilerne på Mandolinvej og Lyrevej, blev der ikke
råd til Lutvej, og bestyrelsen valgte at udskyde arbejdet i Lutvej, til efter sommerferien i 2018.
Der er udført de obligatoriske vandanalyser. 2 analyser på vandværket, hvor der analyseres for
pesticider og organisk mikroforurening. Desuden blev der udført 2 på ledningsnettet, hos tilfældig
valgte forbruger, hvor der blev analyseret for bl.a. coli, kimtal og jern. Alle analyserne overholdt
kravværdierne fra miljøministeriet, og resultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside, og de
kunne ses i papirform på generalforsamlingen.
Vandets hårdhed er 18 dH i 2018. Bestyrelsen vil tage kontakt til et rådgivningsfirma, der kan være
med til at undersøge, om hvad der skal til for at reducere kalkindholdet, og dermed bringe
hårdheden i vandet ned.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
Ole Skouboe gennemgår regnskab fra 2017. Årets resultat blev på 500.000 kr. Overdækning til
indregning i kommende års priser udgør 2.387.226 kr. pr. 31/12-2017.
Ekstrakt af årsrapporten 2017, kan ses på vandværkets hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2018 og taksblad for 2019
Ole Skouboe fremlægger budget for 2018. Omsætningen budgetteres til 1.052.000 kr., med
følgende takster; den faste årlige afgift er 600 kr. pr. forbruger, og prisen pr. m³ er 7,00 kr.
Omkostningerne er 852.000 kr. Budgetteret resultat forventes at blive 200.000 kr.
Der blev stillet spørgsmål om budgettet vedrørende udskiftning af stopventiler i 2018. Lutvej bliver
lavet i år, men bestyrelsen har besluttet at etablere en efterklaringstank til skyllevand samt
nedsivningsanlæg for skyllevandet. Hidtidig er skyllevandet blevet ledt til kloakken, for hvilket
vandværket har skulle betale afgift til kloakforsyningen for. Etablering af efterklaringstanken er et
myndighedskrav, og med nedsivningsanlægget, vil vandværket opnå store besparelser.
Der blev endvidere spurgt om udskiftning af stopventil skulle ske i hele forsyningsområdet. De
stopventiler, som har fire ejendomme om én stopventil, er kun etableret i Musikkvarteret.
Bestyrelsen har udarbejdet en investeringsplan for de kommende tre år, hvor de aktuelle veje er
lister op.
Der blev spurgt om en etablering af centralkalkknuser er en dyr løsning. Bestyrelsen vil tage kontakt
til en rådgiver i indeværende år, for belysning af forskellige muligheder. Straks denne undersøgelse
ar afsluttet, vil bestyrelsen tage stilling til næste skridt i arbejdet med nedbringelse af hårdheden i
vandet.
Der regnes med samme takster for 2019.
Budget for 2018 blev taget til efterretning, og taksterne for 2019 blev godkendt.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år af gangen.
På valg er Niels Peter Gudmundsen, Jørn Johansen og Ole Søby
Niels Peter Gudmundsen ønsker genvalg, og blev valgt.
Ole Søby ønsker ligeledes genvalg, og blev også valgt.
Jørn Johansen ønsker ikke genvalg.
Der skulle derfor vælges ét nyt bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen forslå Steffen Kløve, der blev
valgt.
Suppleant for bestyrelsen er valgt for et år af gangen.
Jørn Johansen vil gerne være suppleant, men Svend Aage Friis ville også gerne stille op som
suppleant. Jørn trak sig, og Svend Aage blev valgt.
6. Valg af revisorer og suppleant
Revisorer og revisorsuppleant er valgt for et år af gangen.
Revisorer er Jane Braad og Rolf Pedersen, og de ville begge gerne fortsætte. De blev begge
genvalgt.
Revisorsuppleant er Carsten Lybech, der ønsker genvalg, og blev valgt.
7. Behandling af indkomne forslag
Ændring af vedtægter §1:
§1 Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet i 1894, er et interessentskab, hvis navn er
Vorup Vandværk I/S.
Selskabet har hjemsted i Randers Kommune.

Ændres til:
§1 Navn og hjemsted
Selskabet, der er stiftet i 1894, er et A.M.B.A, hvis navn er
Vorup Vandværk A.M.B.A.
Selskabet har hjemsted i Randers Kommune.
Da der ikke er mødt 2/3 stemmeberettiget op, afholdes der umiddelbart efter den ordinær
generalforsamling ekstra ordinær generalforsamling, hvor der kan stemmes om forslaget, og med vedtagelse
af 2/3 af de fremmødte.
Den ekstra ordinær generalforsamling er rettidig indkaldt.

8. Eventuelt.
Der kommer en persondatalov fra maj 2018, hvor vi skal opbevare persondata sikkert. Vi har lavet
en aftale med Mikrowa, der er vores databehandler.

