GENERALFORSAMLING 2018- I/S LINDE VANDVÆRK

Referat af Generalforsamling
Linde forsamlingshus torsdag d. 22. marts 2018
Følgende deltog fra bestyrelsen:
Kim Frandsen (Formand)
Inger E. Schmidt(Kasserer)

Preben Nielsen
Allan Holt(Sekretær)

Torben Dragsbæk

Udleveret på Generalforsamlingen:
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2017. Balance pr. 31. december 2017.
Dagsorden fra vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
.
1.
Formanden foreslog Mogens Andreasen, som blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt varslet jf. Vedtægterne både på hjemmesiden, på Facebook og i
Mariageravisen.
2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Der blev informeret omkring problemer med manglende vand i den forgangne periode. Problemet som
hver gang er blevet afhjulpet ved at genstarte pumpen manuelt, har vist sig at kunne henføres til en
defekt vandføler. Denne er blevet skiftet i indeværende måned og problemet forventes hermed løst.
Mht. nitrat i drikkevandet er vi stadig over den tilladte grænseværdi på 50 mg/l og ligger ved sidste
måling på 53 mg/l. Vi nærmer os hastigt datoen for påbuddet fra Randers Kommune, og i den
forbindelse har der været kontakt med Mejlby vandværk og Vandmiljø Randers omkring at få vand fra
Mejlby enten som supplement for at blande vandet med vores eget eller at få alt vandet fra Mejlby.
Dette skal der arbejdes videre med i de nærmeste måneder, sådan at der kan vedtages en endelig
plan, og arbejdet kan påbegyndes inden fristens udløb.
I forbindelse med dette arbejde har der bl.a. været kontakt med en biolog for at sikre, at linjeføring af
vandledning fra Mejlby, ikke kommer til at give problemer i forhold til bakterier.
Mht. evt. opblanding af vand fra Mejlby skal der være en flowmåler, som allerede findes og som kan
udbygges evt. med en vandalarm. En sådan vandalarm måler om der mangler vand, og den vil koste
omkring 7.000 kr. iflg. de første prisoverslag fra de Danske Vandværker.
Distancen på linjeføringen vurderes til at være ca. 2,5 km. alt efter modellen.
Når der er kommet priser hjem på linjeføringen indkalder bestyrelsen til en ekstra ordinær
generalforsamling, hvor der skal besluttes om valg af forsyningsmodel fra Mejlby.
For at sikre at budskabet kommer rundt til alle vil indkaldelsen til ekstra ordinær generalforsamling
blive husstandsomdelt.
Formanden har indhentet tilbud på nye vandure. De nye modeller kan bl.a. fjernaflæses.
Vandforbrug 2017: Oppumpet: 12.735 m3.

3.

Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.
Ligner meget det forrige år. Likvid beholdning er 377.000 kr. efter skyldig moms og skat er betalt.
Overskuddet er på 3.700 kr. og regnskabet balancerer.

4.

Kassereren fremlagde budgettet for 2018.
Alm. drift forventes at ligge på det samme niveau som sidste år. Men pga. nitratproblemet og
afhjælpning af dette, så forventes det, at der kommer en markant udgift til dette i indeværende
regnskabsperiode. Det kan ikke afvises, at vi også er nødt til at hæve vandprisen.

5.

Ingen indkommet forslag
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6.

Bestyrelsesmedlemmer på valg 2018:
• Kim Frandsen (Formand) - (ønsker ikke genvalg)
• Torben Dragsbæk - (ønsker ikke genvalg)
• Preben N. Nielsen - (ønsker genvalg)
Preben N. Nielsen blev genvalgt.
Der blev ikke fundet en ny formand, til gengæld blev følgende valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer:
• Daniel Hoe Nielsen
• Holger Rose Pedersen.
Bestyrelses suppleant:
• Peter Wiede
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en ny formand iflg. vedtægterne.

7.

Ingen revisor på valg.

8.

Ingen emner.
Referatet godkendt d. 1. april 2018

Kim Frandsen

Inger E. Schmidt

Preben N. Nielsen

Torben Dragsbæk

Allan Holt

Mogens Andreasen (Dirigent)

