Referat fra generalforsamlingen onsdag d. 27. marts 2013

Dagsorden

1

Valg af stemmetæller og dirigent

2

Beretning om det forløbende år v/ Formanden

3

Det reviderede regnskab forelægges v/ Kassereren

4

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Lars Pedersen, Michael Schmidt, Claus Pejtersen
Claus Pejtersen modtager ikke genvalg.

5

Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Flemming Madsen som modtager genvalg
Suppleant i stedet for Ove Christensen skal vælges

6

Valg af bilagskontrollanter
På valg er Jesper Kyndahl som modtager genvalg

7

Behandling af indkomne forslag

8

Eventuelt

AD: 1

Dirigent: Rud Hansen
Stemmetæller: Flemming Madsen, Rud Hansen

AD: 2

Formanden startede med at orienterer om bestyrelsens sammensætning og herefter
beretningen fra det forløbne år.
-

-

-

-

-

-

-

Vandværket har indgået en aftale med et nyt laboratorium omkring udførsel af
vandprøver. Højvang laboratorium som er den nye samarbejdspartner har hjemsted
i Dianalund. Der forventes en driftsbesparelse på ca. 30 % i forbindelse med
indgåelsen af den nye aftale med Højvang.
I 2012 er der i lighed med tidligere år foretaget udskiftninger af de gamle
anboringsbøjler i Skolevænget.
Vandværket har i 2012 været forskånet for ledningsbrud, så arbejdet med
udskiftning af de gamle anboringsbøjler i aluminium vil fortsætte i 2013.
Arbejdet med kortlægning og registrering af ledningsnettet er inde i slutfasen.
Som bekendt har Knabstrup vandværk en udfordring med de vandmålere af
mærket Smart som er monteret i målerbrønde. Batterierne har vist sig at være
ustabile hvad batteristyrke angår, og det Engelske firmaet som stod bag denne
vandmåler eksisterer ikke mere. En konsekvens heraf har været indkøb af en ny
Dansk produceret vandmåler af mærket Kamstrup Q21. Arbejdet med udskiftning
de 254 vandmålere som er placeret i målerbrønde skrider planmæssigt frem. Der
er på nuværende udskiftet 144 af de 254 vandmålere, arbejdet vil blive færdiggjort
i 2013.
T.V.K. som oprindeligt bestod af de 8 gamle vandværker i Tornved kommune og
som blev ringforbundet inden kommunesammenlægningen er reduceret til 7
vandværker. Årsagen til reduceringen er at Langåsen Vandværk og Jyderup
Stations Vandværk er blevet sammenlagt.
Der pågår nogle meget intense forhandlinger mellem de private Vandværker og
Holbæk Forsyning omkring afregningsprisen for Vandværkernes indberetning af
måleraflæsninger til Holbæk Forsyning.
Beredskabsstyrelsen har meddelt at der ikke er brug for de mange brandhaner som
i sin tid er sat op. Arbejdet med nedtagning af brandhanerne vil blive iværksat.
Hvis der skulle være Vandværker som er interesseret i at beholde nogle af de
gamle brandhaner til eventuelt at kunne skylde rørsystemerne igennem, kan dette
lade sig gøre med at Vandværket overtager drift og vedligeholdelsen.
I 2012 har Knabstrup Vandværk leveret 68.095 m3 vand til VN. Der var
budgetteret med en leverange på 32.000 m3. I 2013 er der budgetteret med en
leverange til VN på 70.000 m3. Der er i alt udpumpet 122.026 m3 vand i 2012.
Vandafgifterne som opkræves i 2013 er som følger: Grøn afgift til staten kr. 6,13
vandafgift til Knabstrup Vandværk kr. 5,00
Vandværket har i 2012 fået en hjemmeside og en E- mail adresse.

AD: 3
-

-

Det reviderede regnskab viser et underskud på kr. 205.786. Hovedårsagen til det
genererede underskud skal ses i udgiften til indkøb af 200 nye vandmålere samt
den 4. årige udvidede vandkontrol som har fundet sted i 2012. Den øgede levering
af vand til VN har også medvirket til et støre strømforbrug.
Det er stadigvæk en udfordring at få forbrugerne til at aflevere deres
aflæsningskort til tiden som er fastsat til 7. januar. Den 18. januar var der i alt 39

forbrugere som manglede at indberette deres vandforbrug. Disse forbrugere har
fået pålagt et gebyr på kr. 100,00
Den 15. februar var der i alt 21 forbrugere som ikke havde betalt den opkrævede
vandafgift. Vandafgiften var sat til betaling 1. februar. Disse 21 forbrugere fik
fremsendt en 1. gangs rykker. Den 25. februar var der stadigvæk 11 forbrugere
tilbage som manglede betaling af vandafgiften. Disse 11 forbrugere fik tilsendt
rykker nr. 2 som også er et lukkevarsel. Den 8. marts som var deadline for betaling
af 2. rykkeren var der 2 forbrugere som manglede afregning af vandafgift til
Knabstrup Vandværk. Disse to forbrugere blev besøgt med henblik på lukning af
vandforsyningen.
AD: 4
-

Genvalg til Lars Pedersen og Michael Schmidt. Lars Holm blev valgt ind i
bestyrelsen i stedet for Claus Pejtersen.

-

Genvalg til Flemming Madsen. Claus Pejtersen blev valgt som suppleant i stedet
for Ove Christensen.

-

Genvalg til Jesper Kyndahl

-

Der var ingen indkomne forslag.

-

Der blev fra salen spurgt ind til, om det var overvejet at opsætte el paneler på
Vandværket. Ideen har været drøftet i bestyrelsen, men på grund af placeringen af
huset i forhold til det optimale afkast var tanken sat på standby.

AD: 5

AD: 6

AD: 7

AD: 8

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Lars Pedersen Næstformand: Michael Schmidt Kasser: Leif Holm Nielsen
Vandværkspasser: Lars Holm Bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård
Lars Pedersen

----------------------------------Formand: Lars Pedersen
lsp1@live.dk

Leif Holm Nielsen
-----------------------------------------Kasser. Leif Holm Nielsen
recycling@leif-holm.dk

Ejlif Lindegård
-----------------------------------------bestyrelsesmedlem: Ejlif Lindegård
sneglepost

Lars Holm
-----------------------------------Vandværkspasser: Lars Holm
randrup-holm@os.dk

Michael Schmidt
---------------------------------------------Næstformand: Michael Schmidt
mhrs@dbmail.dk

