
Generalforsamling 
 

Afholdt i sognegården  den 15-03-2017 

Der var 19 deltagere incl bestyrelsen. 

Peter bød velkommen. 

1) Kaj Brogaard blev valgt til dirigent og takkede ja. 

2) Formandens beretning: Peter fortalte om bestyrelsens sammensætning. 

    Vores hjælp til daglig drift kommer fra Alpedalens VVS - Kim Pallesen - Eurofins -  

    Lillebælt el - VandSchmidt og Vandværkernes EDB. 

    Vi har afholdt 7 møder - 1 byggemøde - og vores jule frokost. 

    Der har også været møde med vores nabo vandværker, ang samarbejde og alm info 

    mellem hinanden. 

    I 2016 har vi haft lidt mindre gravearbejde. Stikledninger er dem vi ordner, jordledninger 

    er kundernes egne. 

                           1/1- 31/12 2016                                             1/1- 31/12 2015 

    vand                  100577 m3                                                   93719 m3 

    vand forbruger      92058 m3                                                    86992 m3 

    El                         63425 KW                                                  61399 KW 

    Der har været besøg på andre værker og i Holsted hos Vandværkernes EDB. 

    Vi har fået vores eltavle termofotograferet. 

    Der har været service på rentvandstanken, der var nogle ting der skulle laves. Vi har fået 

    delt rentvandstanken op i 2. 

    Det er også blevet til 4 nye rentvandspumper. 

    Vi skal have ny eltavle. Den bliver leveret efter uge 20, når Børups tilsvarende styretavle ”er kørt      

ind”. 

    Vi planlægger nyt tag på værket og en udbygning, og så vil iltningstårnet blive fjernet. 

    Sdr. Vildstrups nødforbindelse er blevet afprøvet og er helt i orden. 

    Vi har en veldig fin vand kvalitet. Priserne forbliver som i 2016 

     Tak for godt arbejde til bestyrelse - kontrolanter - revisorer. 

3) Regnskab: alt ok ingen kommentarer. 

4) Budget: godkendt 

5) Forslag: Ingen 

6) På valg bestyrelse : Lars Vesterholm    genvalgt 

                                  Flemming Nissen  genvalgt 

                                  Gitte Møller           genvalgt 

   Valg af suppleant:     Steen Nielsen        genvalgt 

7) Valg af bilagskontrolant : Kaj Wagner     genvalgt 

    Valg af suppleant:     Søren Thomsen    genvalgt 

8) Evt. Fremtiden : Vi forventer at gå i gang med udbygningen i 2017. 

    Vores boringer i skoven er de bedste , på grund af lerlaget. men vejretten er lidt dyr. 

    Der var et spørgsmål om automatiske vandmålere ,som de får i Børup? 

    Vi forventer det kommer i 2018/2019. 

    Kaj takkede for god ro og orden. 

    Peter takkede og inviterede på smørrebrød og kaffe. 

     

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som sidst. 

 


