Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A.
Lørdag den 2. maj 2015, kl. 10.00 på
Den Skæve Kro, Ebeltoft

Generalforsamlingen startede med, at formanden for vandværket, Kurt Laursen bød velkommen til
de 31 fremmødte.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Niels Fisker til dirigent, hvilket blev godkendt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var beslutningsdygtig, idet
der havde været annonce i Ebeltoft Folketidende den 14. april 2015, samt der var sendt mail ud,
med dagsorden til de brugere der var tilmeldt vandværkets nyhedsmail og endelig var
generalforsamlingen med dagsorden oplyst på vandværkets hjemmeside.
Dagsordnen til den ordinære generalforsamling var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2014 til godkendelse
4. Budget 2015 til godkendelse, herunder takstblad
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
2. Bestyrelsens beretning.
Dirigent Niels Fisker gav ordet til formand Kurt Laursen, der gennemgik bestyrelsens beretning:
Indvindingsanlæg, bygninger m.m.
Hasnæs Vandværk havde ved udgangen af 2014 - 775 brugere, der er i årets løb således
kommet fire ny brugere til
Det skal dog siges, at den nye strandeng tegner sig for 3 nye målerbrønde.
Der er i 2014 oppumpet 48.720 m3 vand, en lille smule mindre end i 2013, hvor vi oppumpede
54.227 m3.
Vi har igen i 2014 haft nogle vandbrud, 2 vandbrud på hovedledningsnettet og 4 på anboringer på
ledningsnettet, hvoraf tre af dem var meget store, og derfor har der i 2014 været et for stort
vandspild for vandværket, i forhold til det solgte vand.
Vandværket har stadig en stående tilladelse til at oppumpe 73.000 m3.
Så der er stadig langt til, vi udnytter vores tilladte vandmængde.
Vandkvaliteten har, som de foregående år, været af meget høj kvalitet.
Eurofins, der foretager vand analyserne, har i 2014 udført 9 kontroller af vandkvalitet både på
vandværket i boringer og hos brugere, og der er i kontrollerne ikke fundet fejl hverken omkring
mikrobiologi, uorganiske forbindelser eller pesticider. Vandet har herudover en meget fin ph værdi
på 7,8

Så der har i årets løb ikke været anledning til kommentarer omkring vandkvaliteten i henhold til
Miljøministeriets bekendtgørelser.
Kvalitets kontrol/vandprøver kan ses på vandværkets hjemmeside eller i vores opslagstavler.
På vandværket er der i løbet af 2014, udover den daglige vedligeholdelse, rengøring etc. foretaget
af bestyrelsen, repareret brønde og fældet en del træer, således at grunden nu kun består af et
græstæppe og ikke rødder fra træer, der evt. kunne trænge ind i vores boringer.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i løbet af 2014 afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Herudover korte møder på vandværket, vedrørende drift og vedligehold.
Vi har igen i 2014 forsøgt at lave vores hjemmeside mere informativ, samtidig er den nye
nyhedsmail, som alle brugere af vandværket kan tilmelde sig, blevet en stor succes vi har i dag
141 bruger af denne.
I nyhedsmailen udsendes der informationer vedrørende drift, eller evt. forstyrrelser på vandværket,
samt indkaldelser til Generalforsamling, og andre vigtige tiltag vedrørende vandværket.
Ledningsnet
Som omtalt tidligere har der i 2014 været flere vandbrud. To af de store har desværre været på
vores hovedledninger, medens de fire mindre har været på vores gamle stophaner, som desværre
ikke er blevet fjernet, da der blev etableret nye målerbrønde, for flere år siden.
Vandværket monterer til stadighed nye lukkehaner, således vi bedre kan afgrænse de enkelte
områder, hvis/når der forekommer vandbrud. Vi har i 2014 dog koncentreret os om lukkehaner på
Gåsehage, hvor samtlige af de vandbrud vi har haft i 2014, er fundet sted.
Dette skyldes til dels, at grundvandet stiger og falder meget i dette område, og derfor belaster
vores rør system meget hårdt.
Vi ved, det er til stor gene for forbrugerne, med det er desværre ikke noget, vi selv er herre over.
Det skal også nævnes, at vi alene på Gåsehage har et ledningsnet på ca. 26 km. så det er ikke
noget, vi bare lige kan forny.
Det vil af samme årsag derfor ikke være muligt helt at kunne undgå vandbrud i årene fremover,
men Bestyrelsen laver hele tiden et målrettet tiltag for at minimere risikoen.
Bestyrelsen følger til dagligt vores vandforbrug, er der uregelmæssigheder i forhold til normalt
vandforbrug, bliver der altid iværksat en undersøgelse om, hvor der eventuelt kan være en
lækage.
Folk fra Bestyrelsen, søger ofte vandbrud om natten, gerne omkring kl. 03.00 hvor forbruget er
mindst.
Søgning forgår, ved at der lukkes et enkelt område af. Falder vandforbruget drastisk inden for et
område,
går vi dagen efter rundt i området, tager dæksler af vores målerbrønde, herefter sættes der
lytteudstyr på hver enkelt tilgang til måler for evt. at kunne lytte os til et vandbrud.
Den i 2013 udarbejdede investeringsplan for en femårige periode, er løbende revideret i forhold til
den oprindelige.
Dette skyldes, at vi bliver tvunget til andre tiltag, end dem vi havde forventet, da den blev
udfærdiget, afhængig af hvorledes vores andre driftsomkostninger, og nødvendige drift ændringer
forandrer sig.
Der skulle have været udskiftet rentvandspumper til ny energi besparende pumper på vandværket
i december måned i 2014. Entreprenøren var dog ikke klar til montage, grundet en forsinket el
styring.
Det skal dog siges, at udskiftningen er blevet lavet først i februar, og det kører perfekt nu.
Der er også blevet lavet en Beredskabsplan, som der kræves fra de offentlige myndigheder.

I 2015 vil der komme endnu flere krav til vandværket, her skal nævnes kurser til bestyrelses
medlemmer vedrørende drift og hygiejne, for at vi selv må lave arbejder og ikke er nød til at købe
os til alle ydelser.
Herudover skal der laves hygiejne zoner, samt hygiejne folder for hvorledes eksterne håndværker,
og vi selv skal forholde os, når der arbejdes på værket. Vi er jo i dag betragtet som en fødevare
virksomhed på linje med f.eks. et slagteri.
Økonomi
Årsregnskabet for 2014 viser et overskud før afskrivning og finansielle poster på 125.834 kr. mod
et budgetteret tal på 255.000 kr.
Hvilket bl.a. skyldtes ekstra udgifter for oppumpet vand og ekstra omkostninger til reparation af
ledningsnet.
Herudover er salget af vand til Mols Linien, desværre nede på det samme forbrug som et normalt
stort hus.
Et efter omstændighederne fornuftigt resultat.
Kasserer vil efter bestyrelsens beretning, aflægge specifikke tal for regnskab 2014 og budget for
2015. Herunder også gennemgang af nyt takstblad for 2015.
Bestyrelsen beretning blev herefter godkendt.
3. Regnskab 2014 til godkendelse.
Bestyrelsesmedlem Hans Skov gennemgik det omdelte regnskab, der bl.a. viste et overskud før
afskrivninger og finansielle poster på 125.834 kr. og efter afskrivninger og finansielle poster et
negativt resultat på 213.431 kr.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Budget 2015 og taksblad til godkendelse.
Hans Skov gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2015 der viser et overskud før afskrivninger
og finansielle poster på 301.000 kr. og efter afskrivninger og finansielle poster et negativt resultat
på 39.000 kr.
Takstblad for 2015 blev gennemgået og der var kun mindre pristalsjusteringer af bidragene, samt
forhøjelse af den faste årlige afgift til kr. 625,00 fra kr. 500,00.
En bruger ønskede oplyst, hvorfor posten til ledningsført vand var faldende, når det forventede
salg stiger.
Hans Skov oplyste, at det skyldes et forventede mindre vandspild og dermed en mindre betaling af
afgift til Staten, selvom vi fik et større salg.
Budget 2015 og takstblad blev godkendt uden yderligere kommentarer.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Formand Kurt Laursen og bestyrelsesmedlem Hans Skov var på valg og blev genvalgt.
Som suppleanter blev Kirsten Torell og Per Skovsgaard genvalgt.

7. Valg af revisor.
RevisionsGruppen Ebeltoft blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt.
Under eventuelt blev forskellige synspunkter drøftet, herunder:
 Spørgsmål fra en bruger om man anbefalede at lukke for vandet til sin ejendom ude i
målerbrønden ved kortere eller længere fravær.
Per Prip svarede, at det bedste altid var at lukke for vandet i målerbrønden, når man ikke
selv var til stede, for at undgå evt. vandbrud.
 Formand Kurt Laursen oplyste i forbindelse med de nye miljøkrav om hygiejne m.m.,
ønskede bestyrelsen at opføre en mindre tilbygning på den eksisterende ejendom,
således vandværket kunne inddeles i 3 hygiejne zoner og dermed opfylde loves krav.
 Forsamlingen sluttede med at takke bestyrelsen for det store arbejde der blev udført i
vandværket.
Dirigent Niels Fisker takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden og kl. 10.50
afsluttede formand Kurt Laursen generalforsamlingen med tak til de fremmødte og tak til Niels
Fisker for arbejdet som dirigent.
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dirigent
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