GENERALFORSAMLING 2022- I/S LINDE VANDVÆRK

Referat af Generalforsamling
Linde forsamlingshus torsdag d. 24. marts 2022
Følgende deltog fra bestyrelsen:
Holger Rose Pedersen (Formand)
Inger E. Schmidt(Kasserer)

Daniel Hoe Nielsen
Allan Holt(Sekretær)

Peter Wiede

Udleveret på Generalforsamlingen:
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2021. Balance pr. 31. december 2021.
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 Bent, 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.
Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO
Linde Vandværk er nu også en del af BNBO processen som oplyst til formanden igennem Randers
kommune og skal gennemføres 2021-2022.
Vi skal have undersøgt hvad dette indebære. Det kan være at købe jord eller lave aftaler med
lodsejere omkring sprøjtning. Der vil blive lavet yderligere undersøgelser som bestyrelsen stadig
afventer. Det er området bag ved vandværket. De berørte lodsejere er blevet kontaktet af kommunen
om sagen. Her kan ses det (indtil videre) berørte område:

Opblanding af vand fra Mejlby.
Vi bruger stadig for meget vand fra Mejlby. Vi havde en forventning om at lave opblanding af vand i
forholdet 1/3 del, en del fra Mejlby og 2 dele fra Linde. Dette forhold rammer vi stadig langtfra selvom
der har været skruet ned på tilløbs haner.
Elektrikkeren (Mellerup) har haft kigget på sagen og det ser ud til at 1,6-1,8 bar og vores eget vand
formentlig kommer ud med et lavere vandtryk (omkring 0,3-0,4 bar). Vi afventer stadig resultatet på
denne undersøgelse så vi kan få mere af vores eget vand iblandet. Da dette er meget vigtigt følger
bestyrelsen det tæt.
Status på dette vil vi opdatere på hjemmesiden, når vi har nyt.
Vandforbrug 2021: Oppumpet m3: Linde: 1.260 – Mejlby: 11.841
3.

Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.
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De faste udgifter ligger som de plejer.
Købet af vand fra Mejlby udgør 95.781 kr. og dette er den udgift som omtalt i beretningen.
Der er en underdækning i årets regnskab på 113.580 kr. Som primært kan tilskrives køb af vand fra
Mejlby.
Salget af vand ligger på 84.663 kr.
4.

Kassereren har ikke et fysisk budget for 2022. Men der kommer formentlig en udgift på overførsel af
ledningsnet. Der bliver formentlig ikke tale om udskiftning af vandure i det kommende regnskabsår.
Herudover blev henvist til at anvende det nuværende regnskab som udgangspunkt for næste års
budget.

5.

Ingen indkommet forslag.

6.

Bestyrelsesmedlemmer på valg.
2022
•
•
•

Daniel Hoe Nielsen (genvalg)
Holger Rose Pedersen (fratræder fra bestyrelsen)
Peter Wiede (genvalg)

Mikkel Præst Andersen blev valgt til bestyrelsen.
Michael Bach er genvalgt som suppleant.
Bestyrelsen konstituere sig selv efterfølgende med en ny formand.
7.

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

8.

Eventuelt.
- Torben fortalte at der er ved at blive lavet en bog/skrift omkring Lindes historie fra 1965 og
frem. Bestyrelsen laver et lille oplæg omkring Vandværkets historie fra den tid og frem som
kan indgå i førnævnte.
- Daniel fortalte at Søren har bestilt nye hegnssider til vandværket som udskiftes snarest.

Referatet godkendt d. 1. april 2022

Holger Rose Petersen

Inger E. Schmidt

Peter Wiede

Daniel Hoe Nielsen

Allan Holt

Bent J. Glad (Dirigent)

