
Re'ferrat  fra  ordinær  generalforsamling  i Fjellerup  Strands  Vandværk

den  28  juli  2018

1.  Velkomst

Formanden  bBd  velkommen

2.  Valg  af  dirigent

Ole Rasmussen  blev  valgt  som  dirigent.  Han kunne  konstatere  at  generalforsamlingen  var  lovlig

indkaldt  ifllge  vedtægterne.

3.  Bestyrelsens  beretning

Formand  Kaj Overgaard  sagde:

Beretningen  for  året  2017,  er en opfBlgning  på bestyrelsens  arbejde  i året  der  er  gået.

Bestyrelsen  har  besøgt  Vandsam  i Auning  med  henblik  på den  fremtidige  kurs  der  skal  vælges  for

Fjellerup  Strands  Vandværk.

Her  tænker  vi hovedsageligt  på om  1)  der  skal  vælges  en investering  i vand  udefra,  altså  fra

Vandsam.  2) En restaurering  af  det  nuværende  vandværk,  eller  om  vi skal  3) investere  i et helt  nyt

vandværk.

I den  forbindelse  har  vi forhørt  os hos  firmaet  NIRAS  om  en økonomisk  rapport  omkring  forskellige

scenarier  der  kunne  være  interessante  for  Fjellerup  Strands  Vandværk.  Ligeledes  har  vores

driftsleder  Erik  indhentet  projektforslag  fra  Silhorko  og Kemic.  Vi vil som  bestyrelse  bestræbe  os på

at få alle  beregninger  nærlæst  og efterprg»vet  med  hjælp  fra  vores  revisor  Peter  Seeberg,  Dansk

Revision,  så vi kan starte  op i efteråret  uanset  hvilken  model  vi vælger.

Vi har  valgt  at  afslutte  den  verserende  sag angående  tidligere  vandværkspasser  Helge  Hansen.

Muligheden  for  at opnå  enighed  parterne  imellem  viste  sig at være  urealistiske.  Derfor  besluttede

vi at få sagen  bragt  til ende,  da den  ressurcemæssigt  og Økonomisk  spænder  ben  for  Vandværkets

fremtid.

Derfor  er  der  via retten  i Randers  foretaget  retsmægling  som  fBlger:

Som afslutning på Vandværkets  mellemværende  med tidligere vandværkspasser  Helge Hansen har

vi indgået en forligsmæssig I@sning. Helge Hansen og familie var forud og i forbindelse med

generalforsamlingen 2016 udsat for  florerende rygter omkring tilslutningsafgifter  og betaling af
vandafgift. Disse har vist sig grundl@se.

Parterne har indgået for1ig om Bvrige uoverensstemmelser og betragter hereftersagen som endelig
afsluttet. Parterne omtaler herefter hinanden loyalt.

På grund  af  de slettede  data  i vandværkets  computer,  har  vi heller  ikke  i2017  kunnet  aflæse  den

oppumpede  mængde  vand.  Forbruget  af  vand  i vandværket  er derfor  skØnnet  efter  de fØrste  3

måneder  i 2017,  hvor  forbindelsen  blev  etableret  i marts  måned  af  Qrum  Jensen  og IT Qrum  ved

Jesper  Jensen  mellem  computer  og vandværkets  elektronik.  Derfor  er der  heller  ikke  i2017

beregnet  vandspild.  Norddjurs  Kommune  har  også  i 2017  accepteret  denne  afregningsform.  Nu er



alle  systemer  oppe  at kgre,  og vores  driftsleder  har  fuld  kontrol  over  de mængder  vand  der  forlader

vores  vandværk.

Vandværkets  vandindvindingstilladeIse  udlØb  i2012.  Den tidligere  bestyrelse  har  ikke  ansØgt  om

fornyelse  hos  Norddjurs  Kommune,  af hvilken  årsag  er  vi ikke  vidende  om.  Vi har  anslgt  kommunen

om  tilladelse  til  at pumpe  100.000m3  om  året  og afventer  nu svar.  Vi er  dog  blevet  oplyst  om at

sagen  går  sin vante  gang.  En ny tilladelse  løber  over  10  år.

Den tidligere  bestyrelse  fik aldrig  gennemført  arbejdet  med,  at der  10  meter  fra boringerne  skulle

indhegnes,  samt  at der  skulle  være  sprg)jtefrit  i 25 meters  afstand  fra boringerne.  Af  hvilken  grund

vides  ikke.  Vi har  nu lavet  kontrakt  med  Mejlgård  Gods  omkring  en 25 meters  zone.  Ligeledes  har  vi

fået  etableret  terrorsikring  ved  boringerne.

Vores  driftsleder  Erik  Bjerregaard  har  arbejdet  på at fået  godkendt  Fjellerup  Strands  nye

vandregulativ  hos  Norddjurs  Kommune.

Driftslederens  nuværende  projekt  er  en modernisering  af  vandværkets  beredskabsplan  for  2018  og

fremadrettet.

Angående  SkovsBen,  Fllden  og Fyrrebakken,  altså  de nyeste  udstykninger,  har  vi ligeledes

konstateret  at kortene  ikke  harmonerede  med  de tegninger  vi overtog.  Vores  driftsleder  har  brugt

en del  tid  på at  finde  stophanerne  og få dem  afmærket  således  at Orbicon  kunne  få dem  på

kortene.  Der  er nu overensstemmelse  med  rlrenes  placering  i jorden  og den  korrekte  markering

på kortene.  Vores  driftsleder  Erik  Bjerregaard  har,  udover  at  spare  vandværket  for  rigtigt  mange

penge,  fået  et  stort  overblik  over  de to  områder.  Alligevel  må vi til  stadighed  konstatere  at der

mangler  dokumentation  i forbindelse  med  etableringen  af  disse  områder.

I 2017  har  vi haft  mlde  med  Fjellerup  Bys Vandværk,  Hegedal  og Skovgårde  Vandværk  omkring  en

fremtidig  samarbejdsaftale.  Vi har  planlagt  nyt  mg»de i efteråret  2018  med  henblik  på samme.

Vores  regnskab  for  2017  vil blive  fremlagt  af  vores  statsautoriserede  revisor  Peter  Seeberg.  Peter

Seeberg  vil  komme  ind på de nærmere  detaljer  i årsregnskabet.

Kort  om  2018:

Vi har  været  rundt  og har  skiftet  omkring  80 radiomoduler,  og VVS Ungstrup  er  i gang  med  at skifte

88 vandure,  som  sendes  til  kalibrering.

Det  sidste  er  at vi har  måttet  skifte  pumpe  i en boring.  Vi kunne  konstatere  at trykrBret  var  revnet.

Da vi så havde  pumpen  oppe,  fik  vi den  renoveret  ved  Grundfos.  Reservepumpen,  som  vi satte  i,

kunne  ikke  fBlge  med,  så vi måtte  have  hele  systemet  op endnu  engang.  Nu fungerer  det  hele  igen.

Til slut  vil  jeg  opfordre  alle  til  at  gå ind på hjemmesiden  og tilmelde  jer  vores  nyhedsbrev.  Vi

forsBger  at  få det  ud 4 gange  om året  eller  hvis  der  opstår  noget  der  kan have  interesse  for

andelshaverne.

Jeg takker  for  ordet  og ser  frem  til  en fortsat  god  generalforsamling.



EfterfBlgende  blev  der  stillet  et par  opklarende  spg»rgsmål,  hvorefter  beretningen  blev  enstemmigt

godkendt.

4.  Fremlæggelse  af  det  reviderede  regnskab  til  godkendelse

Revisor  Peter  Seeberg  gennemgik  regnskabet.  I overensstemmelse  med  regnskabsskik  for

vandværker  gik  resultatet  i nul,  men  det  var  hans  mening  at  foreningens  Økonomi  er  god  og

egenkapitalen  passende  i forhold  til  de investeringer  der  venter  forude.

Efterfølgende  blev  der  fra  salen  anfØrt,  at placeringen  af  formuen  var  indskrænket  til tre  banker  og

at det  måske  var  risikabelt.  Hertil  svarede  kassereren  at man  havde  valgt  de tre  banker  i

nærområdet  der  ikke  tog  renter  for  at have  vores  penge  stående,  og taget  i betragtning,  at vi snart

begynder  at bruge  dem,  var  en finansiel  investering  ikke  nogen  god  IBsning.

Der  blev  stillet  spBrgsmål  til  posten  teknisk  bistand  i note  3 og formanden  oplyste,  at aflæsning  i

2016  ikke  havde  været  mulig  uden  bistand,  men  at man  efter  anskaffelse  af  et nyt  velfungerende

system  var  blevet  selvkørende  i 2017,  hvorfor  udgiften  var  bortfaldet.

Endelig  var  der  et  ønske  til  selve  opstillingen  af regnskabet,  nemlig  at budget-tal  burde  angives

overalt  i regnskabet  og ikke  som  nu, hvor  de manglede  i visse  opstillinger.

Herefter  kunne  regnskabet  godkendes.

5.  Budget  for  det  kommende  år  fremlægges

Peter  Seeberg  fremlagde  budgettet.  Der  var  tale  om  en fremskrivning  af  tallene  men  med  en

besparelse  på de administrative  poster.

På et sp<ørgsmål  om,  hvilke  overvejelser  bestyrelsen  havde  gjort  sig angående  de fremtidige

strukturelle  ændringer  af  vandværket  svarede  Peter  Hansen,  at man  først  for  nylig  havde  modtaget

de tilbud  man  havde  indhentet,  og derfor  ikke  tage  hul på realbehandlingen  af  dem  i bestyrelsen.

Man  havde  derfor  ingen  kvalificeret  mening  om,  hvor  det  vil bære  hen  på nuværende  tidspunkt.

6.  Behandling  af  indkomne  forslag

Formanden  foreslog  at man  -  i stedet  for  at udbetale  kBrselspenge  til bestyrelsesmedlemmer  -

indfBrer  honorar  for  arbejdet  i bestyrelsen.  Han bad  om  bemyndigelse  til,  at man  overlod  til

bestyrelsen,  at finde  et  rimeligt  bellb.

Flere  mente  at et  forslag  af  den  art  burde  være  meldt  ud til  andelshaverne  på forhånd  og at

honorarets  stlrrelse  ikke  var  uvæsentlig,  hvis  man  skulle  tage  stilling  her  og nu.

Man  enedes  derfor  om,  at bestyrelsen  til næste  ordinære  generalforsamling  skal komme  med  et

konkret  forslag.

7.  Valg  af  medlemmer  og 2 suppleanter  til  bestyrelsen

På valg  var  Kaj Overgaard,  Stig  Laursen  og Peter  Hansen.  Alle  tre  var  villige  til  genvalg  og da der  ikke

blev  opstillet  andre  kanndidater,  blev  de valgt.

Som  suppleanter  blev  Palle  Vinther  (1. suppl,)  og Emil  Kjeldsen  (2. suppl.)  genvalgt.



8.  Valg  af  re'visor  samt  revisionsfirma

Nuværende  revisor,  Kåre Langlet,  blev  genvalgt  og som revisionsfirma  blev  Dansk  Revision  genvalgt.

9.  Eyentuelt

Der blev  spurgt  om hvorvidt  bestyrelsen  har  en ansvarsforsikring  ogformanden  opfyste,  at det  har

rnan  gennem  Danske  Vandværker.

Ole Rasmussen

Dirigent

Palle  Vinther

referent


