Generalforsamling tirsdag den 25. august 2020, kl. 18.30, Hos Anne Marie.
Fremmødt: 22 personer, inkl. bestyrelsen, der startede generalforsamlingen med en dejlig middag.

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. Dette til trods for udskydelse af den oprindelige generalforsamling, den 22. marts 2020,
på grund af Corona pandemi.

2. Bestyrelsens beretning
I kalenderåret 2019 er der udpumpet 82.140 m³. Hos forbrugerne er der målt et forbrug på 80.840
m³, hvilket svare til et spild på 1.300 m³, eller 1.58 % i spild. Spildet er indenfor de 10 %, som er den
tilladelige grænse for vandspild.
Der blev brugt 1.967 m³ til at returskylle sandfilteret med.
Elforbruget i 2019 var på 46.855 kWh.
Vi forsatte det opstartede projekt, hvor vi ændre de stopventiler, der i dag betjener 4 ejendomme,
således hver ejendom får hver deres stophane i fremtidens vandforsyningsnet. Der blev lavet 2 veje
- Banjovej og Orgelvej. Orgelvej har mange stopventiler, så arbejdet blev ikke afsluttet her, og det
fortsætter i 2020. Derudover blev der lavet en række stopventiler rundt i forsyningsområdet, og de
vandsprængninger, der opstod i årets løb. Der blev desuden etableret et nyt trykforøgeranlæg på
vandværket på Koldingvej 16A.
Vi har fået lavet de obligatoriske vandanalyser, som tages på vandværket, og på ledningsnettet hos
udvalgte forbrugere. På vandværket analyseres for pesticider og organisk mikroforurening. På
ledningsnettet analyseres for bl.a. coli, kimtal og jern, og alle analyser overholdt kravværdierne fra
miljøministeriet.
Gennem analyserne blev vi også opmærksom på, at mængden af stoffet N.N-dimethylsulfamid,
også kaldet DMS, var tæt på grænseværdien på 0,1 mikrogram/liter. Derfor har vi haft kontakt til
geolog Ole Kloster hos rådgivende ingeniørfirma NIRAS, til at bistå os med at finde en løsning.
Vi har lavet forskellige forsøg med nedsat pumpeydelse, som også har nedbragt måling fra 0.095 til
0.065 mg/l. Forureningen med DMS kommer fra, at der engang har været frugt og bær produktion
på området, hvorfra vi indvinder vores råvand fra.
Vi har ansøgt Randers Kommune om at etablere en ny boring på vandværkets grund i 2020. Der er
ansøgt om at bore ned i kalken, og indvinde råvandet herfra, ligesom Kristrup Vandværk gør.
Der har været nogle ledningsbrud, og vi har også været udsat for strømsvigt, så vi af denne grund
ikke har kunnet levere vand.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
Revisor Ole Skouboe fra revisionsfirmaet Dansk Revision, gennemgik regnskabet fra 2019. Årets
resultat blev på 700.000 kr. Overdækning til indregning i kommende års priser udgør 1.863.757 kr.
pr. 31/12- 2019.

Ekstrakt af årsrapport 2019, kan ses på vandværkets hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget for 2020 og taksblad for 2021
Ole Skouboe fremlagde budget for 2020. Omsætningen budgetteres til 1.056.000 kr., med følgende
takster: den årlige faste afgift er 600 kr. excl. moms pr. forbruger, og prisen pr. forbrugt m³ er 7,00
kr. excl. moms.
Omkostninger er 933.058 kr. Budgetteret resultat forventes at blive 223.000 kr.
Der regnes samme takster for 2021, som for 2020.
Budget for 2020 blev taget til efterretning, og taksterne for 2021 blev godkendt.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen.
På valg er Niels Peter Gudmundsen, Ole Søby og Steffen Kløve
Niels Peter Gudmundsen ønskede genvalg, og blev valgt.
Ole Søby ønskede genvalg, og blev Valgt.
Steffen Kløve ønskede genvalg, og blev også valgt.
Suppleant for bestyrelsen er valgt for et år ad gangen.
Svend Aage Friis ønskede genvalg, og blev valgt.
6. Valg af revisorer og suppleant
Revisorer og revisorsuppleant er valgt for et år ad gangen.
Revisorer er Jane Braad og Rolf Pedersen. Rolf ønskede genvalg, og han blev valgt. Da der kun skulle
vælges én revisor, blev Jane Braad valgt til revisorsuppleant.
7. Behandling af indkomne forslag

Ændring af § 8 i vedtægterne (Pkt. 6. i dagsorden: Valg af revisorer og suppleant, ændres fra 2 til 1
revisor)
Bestyrelsen regner ikke med, at der er nok fremmødte til den ordinære generalforsamling, der kan vedtage
ændring af § 8 i vedtægterne (6. Valg af revisorer og suppleant, ændres fra 2 til 1 revisor), jfr.
dagsordenens punkt 7. Behandling af indkomne forslag”, indkalder bestyrelsen til:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes umiddelbart efter ordinær generalforsamling.
8. Eventuelt.
Der har været en stor vandskade ved krydset Obovej/Bøsbrovej, som har haft store økonomiske
omkostninger. Sammenholdt med andre udgifter til udskiftning af stopventiler samt hele Corona
situationen, har det gjort, at arbejdet med udskiftning af stopventiler i Orgelvej m.fl., er udskudt til
2021.
Randers Kommune har tilkendegivet, at vi må lave en ny boring på vandværksgrunden, så dette
arbejde igangsættes hurtigst muligt.

