Generalforsamling den 16. marts 2011 på Egen Forsamlingshus.
Referat:
1. Valg af dirigent:
Valgt blev Frede Jensen
2. Valg af stemmetællere:
Valgt blev Peter Christiansen og Ulf Nørulf
3. Bestyrelsens beretning:
Efter generalforsamling 2009 konstituerede bestyrelsen sig således:
Finn Pedersen:
Formand
Sven-Erik Vad:
Kasserer
Hans J Jørgensen: Næstformand
Bent J Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Torben Tang:
Bestyrelsesmedlem
Viggo Hansen:
Bestyrelsesmedlem
Jes Matthiesen:
Bestyrelsesmedlem

Udpumpet vand i 2010:
215.238m³
Solgt vand 2010:
205.965m³
Hvilket giver et spild på 9.273 m³ som svarer til 4,5 %, ”det er jo fint”
I 2009 solgte vi 199.153m³ og et spild på 9,6 %
I 2008 solgte vi 222.596m³ og et spild på 3,7 %
De store variationer kan ikke forklares.
Ellers er der ingen store lækager fundet.
Der har været nogle tilfælde med at folk slukker for fyret når de tager på ferie
men lukker ikke for vandet, dette har resulteret i sprængninger og frysning af vandinstallationer.
Forbrugerne skal selv bære disse udgifter.
Sporing af stophaner: ”Vandværket er behjælpelig med at lede, men det er ejerens ansvar at vide
hvor den er” men hvis den ikke virker, er det vandværket der udskifter den.
Vores hovedhaner trænger til et eftersyn, idet enkelte ikke lukker rigtigt.
Vandværket planlægger skyldning af ledningsnettet om kort tid.
Der har ikke været nye udvidelser af ledningsnettet i 2010.
Vi fortsætter den periodiske udskiftning af vandure i 2011.
Sammenlægning med Stevning kører videre, og det forventes, at de er med fra årsskiftet.
Ellers har der været møder i Vandrådet. Sønderborg Kommune arbejder med en beredskabsplan,
og der kommer noget med beskyttelse af indvindingområderne
”sprøjte frie zone”. Erstatning for disse zoner skal betales af vandværket og dermed forbrugerne.
I forbindelse med en ny transmissionsledning af varme fra Sønderborg til Nordborg nedlægges
muligvis en ny vandledning, der kan bruges til forsyningssikkerhed. Andel af denne udgift skal
formentlig også betales af forbrugerne.
Og kan vi slippe ”project Zero”

Så ser vi frem i tiden, er der mange ting at tage fat på og kæmpe med.
Nyt Værk:
Der var rejsegilde i juni 2010.
Der har været mange problemer med at holde folk i gang samt at få koordineret de forskellige
aktiviteter, men nu ser det ud til at der skrider hastigt frem.
Vi prøvekører for tiden og tager jævnligt prøver. Der er problemer med kim-tallende.
Derefter skal det vise sig, hvor længe der går inden jern og amonium kommer på plads,
”der kan gå lige fra 1 til flere mdr. det er noget med den bakteriologiske proces der skal fungere
optimalt”
Forsyningsledningen fra Møllevej til det nye vandværk etableres om kort tid, og ændring af
styringen ved boringen på Møllevej sker ved samme lejlighed.
Store dele af vores arkiv flyttes til det nye vandværk.
Forventet drift inden sommer.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Regnskabet viser et overskud på 492.028 kr. og en balance på 7.263.911 kr. samt en egenkapital på
5.302.783 kr.
Regnskabet godkendt.
5. Forelæggelse af budget.
Budgettet viser et overskud på 92.000 kr. Vandprisen er fastsat til 3,30 kr. eksl. moms og den faste
afgift til 310,00 kr. eksl. moms. Prisen er uændret.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bent Pedersen genvalgt
Torben Tang genvalgt
Jes Matthiesen genvalgt
7. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Valgt blev Ulf Nørulf
8. Valg af 2 revisorer.
Peter Christiansen genvalgt
Jørn Maron genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant:
Henrik Jørgensen genvalgt
10. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag

11. Eventuelt:
Spørgsmål om Stevning Vandværks deltagelse i Guderup Vandværk. Svaret er at det formentlig
bliver 01. januar 2012.
Sign.
Dirigent:
Bestyrelsen:

Frede Jensen
Finn Pedersen
Sven-Erik Vad
Hans J Jørgensen
Bent J Pedersen
Torben Tang:
Viggo Hansen:
Jes Matthiesen

