Generalforsamling d. 9. juni 2013 kl. 1000
Roholte Forsamlingshus.
Der var fremmødt 37 medlemmer.
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.

Bestyrelsens beretning
Formanden indledte beretningen med at fortælle om den meget vellykkede sammenslutning
med NK-vand som fandt sted sidste år i oktober. Vi havde taget tilbud hjem fra 4 forskellige
entreprenører og den som vi valgte havde givet et tilbud som var halvt så dyrt som de
øvriges tilbud. Der blev etableret en 90mm ledning på 220m ved hjælp af styret underboring
i vejsiden. Vi var meget spændt på at se om der kunne leveres tryk som var højt nok, men
det forløb helt perfekt. Et par dage efter sammenkoblingen fik NK-vand et problem i Sjolte
så de måtte afbryde for leverancen til hele vejen langs fjorden og dermed også os. Det fik
ikke nogen indflydelse for os, idet vores vandværk stadig var intakt, så Svend startede
værket op. Der gik 3 dage før vandet igen flød fra NK-vand. Siden har det kørt helt uden
problemer. Efterfølgende kørte værket på lavt blus for at holde vandet i orden, men d. 29
oktober blev vi enige om at der ikke var nogen grund til at fortsætte produktionen og værket
blev lukket ned og boringerne sløjfet.
Tilbage står opgaven med at afhænde de 3 grunde samt installationen i
vandværksbygningen.
På sammenkoblingspunktet er der en måler som registrer hvor meget vand vi modtager og
som kan regulere trykket. Morten har lavet et edb-program som gør det muligt at holde øje
med produktionen. Hver morgen løber der en mail ind til bestyrelsen som fortæller hvor
meget vand der er brugt i det forløbne døgn, det mindste tryk der har været om natten, samt
forbruget mellem kl.0100 og 0400. Det sidste som en kontrol indikator på om der er et
unormalt stort forbrug som kunne tyde på at der er en læk et eller andet sted i systemet.
Ellers er året gået rimeligt. Der har været 3 sprængte målere og nogle kugleventiler.
Der er problemer med de håndtag som bruges til at åbne og lukke med. De ruster og de vil
blive skiftet efterhånden som der er behov.
Der blev kommenteret på smagen af en enkelt aftager.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Resultatopgørelsen viser et underskud på 13 t.kr.
Udgiften til at etablere en nye forbindelsesledning til NK, Vand på 54 t.kr er aktiveret og
påvirker derfor ikke underskuddet. Derimod et der brugt 23 t.kr på at nedlægge de gamle
boringer som et udgiftsført under driftsomkostninger og udgiftsført en uafskrevet restsaldo
på en 15 år gammel investering i vandværket, som vi ikke har mulighed for at udnytte
længere efter at vandværket er nedlagt.
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Uden de 2 poster som ikke kan direkte henføres til årets drift ville resultatet have været et
pænt overskud.
Vandværket har en egenkapital på 514 t.kr selvom det kun er den nye forbindelsesledning
der er optaget som aktiv.
Budgettet for det kommende år viser et overskud omkring 50 t.kr. Det overskud forventer
bestyrelsen skal bruges når de 14 år gamle vandmålere snart skal udskiftes.
Regnskabet blev godkendt
Forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelse
På valg var : Kurt Solbjerg Jan Schneider, Hugo Christensen som alle blev genvalgt.
Bestyrelsessupleant Frank Høj Jensen blev genvalgt.
Valg af revisor
Revisionskontoret i FAXE I/S blev genvalgt.
Eventuelt
Der var et spørgsmål om kugleventiler.

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling.
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