Generalforsamling Randbøldal Vandværk, den 21. marts 2022

”Referat fra generalforsamling”
Formanden bød velkommen!
•
•
•
•

Dirigent: Morten Barnkob blev foreslået og enstemmig valgt
Referent: Henning Barnkob blev foreslået og enstemmig valgt
Indkaldelse: Konstateret rettidigt indkaldt iht. vedtægter – mail udsendt d.
04.03.2022 med regnskab og dagsorden vedhæftet
Formandens årsberetning: Anders Hedeby Sørensen afleverede årsberetning.

ÅRET DER GIK
•

Der er totalt pumpet 19.333 kubikmeter vand op hvoraf cirka 10% af dette er anvendt til rensning af
filtre og lign. Således er vi blevet beskattet af 17.400 kubikmeter vand. Der har i 2021 været et spild
på 2.525 kubikmeter imod 839 året før. Årsagen til dette spild er beskrevet senere i beretningen.

•

Der er på nuværende tidspunkt 1.035.669, - kroner på kontoen og økonomien vil blive gennemgået
senere på generalforsamlingen.

•

Bestyrelsen har skiftet den gamle computer ud og er gået over til JYSK IT hvor vi har en fælles
platform hvor vi alle sammen kan arbejde fra via et fjernskrivebord.

•

Der blev taget vandprøver i september, hvor vi fik svar i oktober. Der blev fundet en mindre mængde
pesticider (BAM og DMS) i vores drikkevand. Dette fremgår af hjemmesiden og er en gammel
kending vi før har bøvlet med. Begge værdier er under grænseværdierne – men resulterede i at vi
skulle tage prøver af boring 2 for disse.

•

•

•
•

•

Bestyrelsen har skiftet firma til vandprøver og er gået over til Agrolab. Årsagen til dette er at vi mener
Eurofins var meget dyre hvilket resulterede i at vi kontaktede Agrolab som anvendes af nogle
kollegaer i branchen. De er kommet med nogle fornuftige priser hvilket betyder vi nu skifter over til
dem efter en årrække med Eurofins.
I oktober skred forpladsen foran vandværket sammen igen. For at sikre os vi ikke havde læk ved
kloakken og drænet har vi haft et firma med kamera til at inspicere rør som viste sig at være intakte.
Derefter talte vi med en entreprenør som ikke mente vi skulle gøre mere ved det efter at have kigget
på sagen.
Vi havde et læk på vandur i flere timer – hvilket resulterede i et øget forbrug fra 40 til 70 kubikmeter i
dagene hvor det foregik.
Vi har haft en enkelt vandafbrydelse grundet en strømafbrydelse. Hvis strømmen går i stå, så
stopper pumperne og skal opstartes manuelt. Vandafbrydelsen var i oktober og blev genoprettet i
løbet af 10-15 minutter hvor en forbruger allerede havde ringet. Vi appellerer igen til at vi kun er
mennesker og forsøger at være så hurtige vi kan.
Digitalisering af ledningsnettet er påbegyndt med firmaet Thvilum og sker efter planen. Dette er et
krav fra kommunernes side. Vi ser frem til at dette bliver afsluttet i 2022 således at vi lever op til
lovgivningen og samtidig bliver arbejdet i bestyrelsen nemmere eftersom LER-forespørgsler i
fremtiden håndteres automatisk.

FREMTIDSPLANER
Den overordnede strategi fra bestyrelsens side er fortsat at udvikle vandværket i en positiv retning således at
vi skaber de bedste betingelser for alle forbrugerne. Dertil ønsker vi hele tiden at gøre det nemmere og mere
automatisk at sidde i bestyrelsen som er et frivilligt arbejde. Vi håber på denne måde at gøre det mere
interessant for forbrugerne at blive en del af bestyrelsen, samt at kunne levere den bedst mulige service.
Dette er en oversigt over initiativer som vi i bestyrelsen vil arbejde med over den næste periode.
•

Der er fortsat planer om udskiftning af rørledningen ved Rodalvej, og vi har taget kontakt med et
entreprenørfirma der arbejder med styret underboring. Men grundet travlhed har vi endnu ikke haft et
møde med dem omkring opgaven.

•

Undersøge muligheden for at skifte til digitale vandmålere i hele byen således at det bliver nemmere
for os automatisk at aflæse vandmåleren. Derved undgår vi at bruge en masse tid på at rykke for
målertal hos forbrugerne – da vi altid har forbrugere der desværre ikke får det indberettet til tiden.

•

Vi ønsker i fremtiden automatisk opstart af pumper ved en eventuel strømafbrydelse eller lignende,
således at forbrugerne ikke oplever ventetid. Dertil bliver vandværket mindre afhængig af
bestyrelsen.

•

Oprette et vandværks-telefonnummer i ”skyen” som i fremtiden vil blive anvendt af bestyrelsen
således at vi ikke får problemer med at interessenter ringer til os privat når vi ikke længere er
kontaktpersonen i vandværket. Årsagen til dette er at vi oplever problemer med når det er vores
privatnummer som fremgår. Bemærk telefonnummeret i skyen stiller kun videre til vores telefon.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer Valgren og Dorthe for at have ydet en
god indsats i løbet af året. Specielt tak til Valgren for altid at stå klar og have ”ja” hatten på især når man
som ny formand skal sætte sig ind i tingene. Dette sætter jeg stor pris på – og kan kun sige at du er et
fantastisk menneske at være i bestyrelse med.
Tak for ordet.
•

Ud over almindelige forståelsesspørgsmål var der ingen kommentarer til årsberetningen

•

Formandens Årsberetningen blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen!

Regnskabs Årsrapport 1/1 til 31/12.2021
•

Regnskab vedhæftet referat!

•

Kommentarer til Årsberetning af regnskab af Formand:
o

Opkrævning er gået godt i det forgangne år – der er kun et udestående på Kr. 3.00,00

o

Kun en enkelt har krævet tab på debitorer = Boet efter HC

o

Note 11: Spørgsmål til den store forskel på ”Kreditorer” posten – øget fra Kr. 2.478,00 til
Kr. 24.450?? – Forklaring er periodeforskydning på betaling af moms til Skat.

o

Anmærkning fra Revisor Knud Damgaard: Regnskabsfører skriver notater med blyant på
bilagene, hvilke er en del af deres interne arbejdsmetode. Valgren fremviste eksempel
på disse og notaterne har ingen indflydelse på bilag og/eller regnskabsførelsen og det
kan konstateres IKKE i strid med ”regnskabsloven”. Anmærkning er taget til efterretning!

•

Årsregnskabet blev efterfølgende enstemmig godkendt af Generalforsamlingen!

•

Indkomne forslag: Ingen forslag indsendt!

Valg af Bestyrelse og Suppleant:
•

Peter Langfeldt blev foreslået til indtrædelse i bestyrelsen i stedet for Dorthe Grøn, som IKKE
modtog genvalg. Peter Langfeldt blev enstemmig valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem!

•

Som erstatning for Peter Langfeldt (nu betryrelsesmedlem) blev René Van Leeuwen foreslået.
Rene blev enstemmig valgt som revisor for det kommende år!

Dirigenten takkede af og lukkede hermed årets generalforsamling!
Randbøldal, den. 21. marts 2022

