Generalforsamling d. 6. juni 2010 kl. 1000
Roholte Forsamlingshus.
Der var fremmødt 60 medlemmer.
Grundet kommunikationsfejl mellem grundejerforeningen og vandværket var Roholte
forsamlingshus ikke blevet bestilt. Bestyreren blev tilkaldt og vi fik adgang til lokalet og
kom i gang med mødet med et kvarters forsinkelse.
Formanden Kurt Solbjerg bød velkommen og bad om forslag til dirigent.
Morten Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
indvarslet rettidigt og dermed lovlig og beslutningsdygtig og bad om valg af 2
stemmetællere.
Finn Schmidt og Per Hansen blev valgt.

Bestyrelsens beretning
Formanden indledte beretningen med at udtale nogle mindeord om vores
bestyrelsesmedlem Poul Fjordvald som er afgået ved døden.
Det har været et travlt år. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af året.
Der har været 5 afbrydelser af forsyningen. Der har bl.a. været 3 frost sprængninger.
2 i julen og 1 i februar. Der blev brugt mange timer af bestyrelsesmedlemmer for at finde
disse brud.
Formanden henstillede til andelshaverne at huske at lukke for vandet i målerbrønden, for
eksempel samtidig med at man aflæser måleren.
Desværre er der en del andelshavere som ikke gør sig den ulejlighed at aflæse måleren og
indsende resultatet af årets forbrug. Ved sidste aflæsning drejer sig om 29 andelshavere,
som bestyrelsen så efterfølgende skal ud og aflæse.
Gebyret for ikke at aflæse har hidtil været 100kr. Det vil efterfølgende blive sat op til 350
kr.
Vandkvaliteten er fin, med undtagelse af fluoridindholdet. Det er målt til 1,7mg/l hvor max
værdien er 1,5mg/l. Det er ikke nyt, sådan har det faktisk været i mange år og det er
kommunen vidende om.
I december 2009 fik vi en skrivelse fra kommunen om at vi skulle lave foranstaltninger til
at nedsætte fluoridindholdet til maxværdien inden 1. februar 2010. Dog foreligger der en
mulighed for at søge dispensation på 3 år såfremt at der udarbejdes en handlingsplan
sammen med en rådgiver. Det har vi så gjort og fået denne dispensation.
Handlingsplanen indeholder en række tiltag som udføres i en valgt rækkefølge. Suget i
boringerne hæves og bunden af boringerne forsegles, der laves frekvensstyring af råvandet.
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Hvis man ikke kan komme til et tilfredsstillende resultat ved at manipulere med
boringerne kan der komme andre mere omkostningskrævende løsninger på banen. Såsom
nye boringer, sammenslutning med et andet vandværk eller købe vand fra andet vandværk
til iblanding med vores vand. Disse ting vurderes sammen med rådgiver og brøndborer.
Der har i årets løb været nogle reparationer og udskiftninger bla.a. niveaumålere og filtre.
Spørgsmål: Hvor mange andelshavere har vandværket Der er 176 i alt, deraf 132 i
sommerhusområdet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Regnskab.

-

Årets vedligeholdelsesudgifter har været på normalt niveau. Der har været forholdsvis små
vandanalyseudgifter og mindre administrationsudgifter.
Udpumpet antal m3 er steget fra ca. 6500m3 til godt 7000m3.
Der et overskud på 43.227 kr. og en balance på 614.634kr. og egenkapital på 557.399kr.
5årsoversigten viser store udgifter de foregående år og sigtet er et overskud på min.
40.000kr. Efter betaling af skyldig moms, vandafgift i 2010 og forventet drift omk. i
næsten et år, vil der være ca. 300.000kr til investeringer.
Der kan forventes store udgifter i kommende år, som bl.a. blev omtalt i beretningen, samt
jernrørsproblematikken.
Spørgsmål:
- Hvad koster en boring: Mellem en halv og en hel million
- Kan man ikke fjerne fluorid: jo det kan man, men det forbyder miljølovgivningen.
- På afregningen fra PBS står der 30kr. til amtet. Det er en reminisens fra ”gamle dage”
teksten rettes.
Grundvandsgebyr er et gebyr til det Statslige miljøcenter for kortlægning af grundvand.
Vedr. restancer mente man at man bare skulle lukke for vandet til den pågældende.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Forslag fra bestyrelsen.
Ingen
Indkomne forslag.

1. At driftsudgiften på 600,00kr. om året nedsættes til 200,00kr. og vandprisen sættes op til
15,00kr. pr m3.
Bestyrelsen kan ikke anbefale at vedtage dette forslag da det gør det sværere at drive
vandværket. Det vil kræve en større administration. Der er mange udgifter på driften som
er uafhængig af udpumpede m3. Det ikke sådan at man kan indrette vandværket efter
hvornår de enkelte bruger meget eller lidt vand, Der skal være tilgængeligt vand og tryk på
systemet til en hver tid.
Forslaget blev ved skriftlig afstemning nedstemt. 1 stemte ikke, 8 stemte ja og 44 nej.
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2. ”Regnskabsåret skal slutte den 31. december således at vi kan følge kommunens regnskab
samtidig medi at vi får regnskabet inden 1. april hvor vi kan aflægge vores forslag.”
Forslaget blev forkastet.
Man besluttede at ændre deadline for indsendelse af forslag til 1. maj med virkning fra
2012.

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Svend Wedege
Morten Christensen
John Bachmann
Hugo Christensen

Genvalgt
Genvalgt
Valgt
Valgt til suppleant.

Valg af revisor
Revisionskontoret i FAXE I/S blev genvalgt.
Eventuelt:
Kim foreslog at vi holdt 1 minuts stilhed for at mindes Poul Fjordvald.

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling.

Kurt Solbjerg
Formand

Hugo Christensen
Bestyrelsesmedl.

Morten Christensen Jan Schneider
Kasserer
Næstformand

Svend Wedege
Sekretær

Morten Christensen
Dirigent
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