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Linde forsamlingshus tirsdag d.24. marts 2015

Følgende deltog fra bestyrelsen:
Karlo Gustavsen
Holger Brøns Jensen
Kim Frandsen

Formand
Kasserer

Udleveret på Generalforsamlinoen :

Regnskabet for perioden 111 - 31112 - 2014.
Dagsorden fra vedtægterne:

. Valg af dirigent

. Bestyrelsensberetning

. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Valg af revisor

. Eventuelt

1, Formanden foreslog Mogens Andreasen som dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt varslet jf. Vedtægterne både på hjemmesiden og i Mariageravisen.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Der blev bl.a. informeret omkring følgende:

Kim og Karlo har været på lovpligtigt kursus i hygiejne. Vand er blevet den vigtigste fødevare, derfor
skal der laves flere ting på værket bl.a. Fliser eller epoxy på gulv, lavet om ved nogle ventiler, som er
blevet lavet om. Der skal udføres egenkontrol og føres logbog.

Fået flyttet 4 vandurer ud, mener der mangler 5 stk.

Store omkostninger i dec. 2013 og jan. 2014 for at få bragt nitraten ned under grænseværdien, med
det lykkes ikke som forventet. Det skal der arbejdes videre på i 2015, der er 3 forslag til løsning på
problemet.
'1. Renovering af gammel boring, isætning af foring så vandet tvinges til, at blive pumpet op fra bunden
af boring ca. kr. 100.000
2. Ny boring ca. kr. 300.000 + køb af jord
3. Tilkobles Mejlby vandværk gravearbejde og øt ca. kr. 80.000 dertil måske tilkoblingsafgift.

Der har været problemer med coliforme bakterie ca. 1 stk. men til sidst havde man Verdo Randers
ude og tage vandprøver flere steder på værket og det viste sig, at det var i stigrøret der var problemer,
så der fik man sat en laserstråle til, at måle vandstanden i stedet og prøverne var ok efterfølgende.

Der har været meget luft i rørene ved nogle få forbrugere, det havde man svært ved, at få løst, men
det er løst nu.

Kassereren og gennemgik det reviderede regnskab for 2014

Fastholdt vandprisen. Salg af vand faldende. El for 20'13 lavt pga. stort indbetalt aconto beløb i 2012,
som er blevet refunderet i 2013.
Store udgifter til analyse pga. bakterie problem. Løbende store udgifter til ledningsnet og meget nyt på
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Kassereren fremlagde budgettet lor 2014.
lkke så meget at sige, da der ikke er lavet buget, men samme niveau
vandpris kr. 5,00 i2015

som regnskab, fastholder

lngen

Karlo Gustavsen (modtager ikke valg) stor tak for indsatsen i gennem mange år.
Holger Brøns Jensen (modtager ikke valg) stor tak for indsatsen i gennem en del år
Allan Holt (modtager genvalg)

Kim Frandsen blev valgt som formand
lnger Schmidt blev valgt som kasserer
Preben Nielsen blev valgt som bestyrelsesmedlem

I år er det Susanne som er på valg og hun ønsker ikke genvalg, stor tak for indsatsen i gennem
mange år.

Bestyrelsen må finde en anden til, at indtræde som revisor eller der skal tages stilling om antal af
revisorer, da det nu er et revisionskontor der fortager bogføringen.

Eventuelt.
Holger Brøns Jensen takker Karlo Gustavsen for det kæmpe store stykke arbejde han har varetaget
for Linde Vandværk i gennem mange år.

Der blev udtrykt meninger om løsningen vedr. nitratproblemet, flere af de fremmødte syntes der skal
arbejdes videre på at få renoveret boringen. En ny boring er bare for dyr og hvis vi skal tilkobles
Mejlby Vandværk, der frygter de fleste en stigning af prisen for vand.
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6. På valg til generalforsamlingen:




