GENERALFORSAMLING 2018- I/S LINDE VANDVÆRK

Referat af Generalforsamling
Linde forsamlingshus onsdag d. 1. juli 2020
Følgende deltog fra bestyrelsen:
Holger Rose Pedersen (Formand)
Inger E. Schmidt(Kasserer)

Preben Nielsen
Allan Holt(Sekretær)

Daniel Hoe Nielsen

Udleveret på Generalforsamlingen:
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2019. Balance pr. 31. december 2019.
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 Torben Madsen, som blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt varslet jf. Vedtægterne både på hjemmesiden, på Facebook via
husstands omdelt skrivelse.
2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Det store projekt med rent vand fra Mejlby er nu afsluttet og de sidste prøver viser at vi er gået fra 50
mg/l til under 20 mg/l.
Der er et udestående vedr. en lille pumpe som Randers Vand vil have os til at undersøge nærmere i
forhold til endelig godkendelse da vi indtil nu har fået en midlertidig godkendelse. Hvis der skal laves
en undersøgelse af borerøret er det en udgift på ca. 25.000 kr..
Udskiftning af vandure står også for i den kommende tid men denne investering udskydes da der ikke
er væsentlig vandspild som kræver at det gøres straks.
Vi håber på at vi kan lave en samlet udskiftning af alle 108 ure på en gang – alternativ kan vi blive
nødt til at dele det i 3 puljer. Det forventes at disse ure kan fjernaflæses.
Købet af vand fra Mejlby kan ikke siges præcist da vi kun får en årlig afregning men vi arbejder på at få
en kvartals afregning.
Hegn omkring vandværket bliver også udbedret da lågen er slået skæv.
Der opleves mere okker i vandet ved et antal forbrugere og Jern indholdet i vandet er da også steget
de sidste år fra under 0,01 til sidste prøve som viste 0,085 – bestyrelsen holder øje med om der er en
tendens til at det stiger.
Vandforbrug 2019: Oppumpet: 12.633 m3.

3.

Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.
Der er pumpet lidt mindre vand op end sidste år som har givet lidt mindre indtægter på salg af vand.
Produktionsomkostninger: 51.042 kr.
Der er en engangs omkostning på 94.099 kr. i afgrøde erstatning til lodsejer i forbindelse med
etablering af vand ledning fra Mejlby.
Vores anlægsaktiver er i kraft af det nye ledningsnet steget med 342.027 kr.
Årets underskud er på 116.625 kr. og kan tilskrives det nye ledningsnet til Mejlby.
Entreprenør udgiften blev noget højere end forventet i forhold til overslaget oprindeligt givet i starten af
projektet. De andre udgifter til vandværket holdt sig nogen lunde til aftalen. Det blev aftalt at
bestyrelsen ligger en samlet oversigt over prisen for at etablere vandledningen til Mejlby op på
hjemmesiden hurtigst muligt.

4.

Kassereren fremlagde budgettet for 2020.
Det blev aftalt at ligge budgettet ud på hjemmesiden efterfølgende.
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5.

Ingen indkommet forslag

6.

Bestyrelsesmedlemmer på valg 2020:
• Holger Rose Petersen
• Daniel Hoe Nielsen
• Preben N. Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Preben udtræder hermed af bestyrelsen og erstattes af: Peter Wiede
.
Bestyrelses suppleant:
• Michael Bach

7.

Valg af revisor.
Her blev Hanne Hoe valgt som revisor.

8.

Ingen emner.
Referatet godkendt d. 3. juli 2020

Holger Rose Petersen

Inger E. Schmidt

Preben N. Nielsen

Daniel Hoe Nielsen

Allan Holt

Torben Madsen (Dirigent)

