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.Valg aL dirigent

Niels fisker blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet både
gennem annonce i Ebeltoft Tidende samt på vandværkets hjemmeside.

2. Bestyrelsens beretning
Claus Carstensen aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Som det første blev den tidligere formand Kurt
Laursen mindet. Bestyrelsen har i forbindelse med formandsskiftet gennemført en anden arbejdsdeling
mellem bestyrelsens medlemmer. Bl.a. er der indført en sekretærfunktion.
Som følge af det pludselige formandsskifte har bestyrelsen oplevet en øget arbejdsmængde. Ud over de
daglige opgaver har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Vandværket er inde i en udvikling, der medfører yderligere digitalisering. Vi har i alt 777 brugere, hvilket er
3 mere end i 2017
Tilladelse til at oppumpe 730000 m3. Vi oppumper ca. 40000 m3
Vores vand er godt. Det er gammelt vand fra en tid, hvor der ikke blev anvendt pesticider. Vi har robuste
boringer, og vandet er blødt (10 Dh)
Vi samarbejder gerne med nabovandværk, men det vand vores forbrugere får leveret skal være vores eget
VaflEl.

Værkets vandkvalitet kontrolleres af firmaet EuroFins. De prøvetagninger, der skal foretages er fastlagt af
kommune og stat.
Iltningstrappe. Filterblæser
Vedrørende ledningsnettet, så har vi fortsat renoveringen på Øer samt renoveret iltningstrappe og
filterblæser. Vi har haft vandbrud på Øer med vandspild til følge. Spild pct. Er nu (seneste kvartal nede på
ca. 11%.
Ledningsnettet skal digitaliseres senest i 2020, og bestyrelsen har igangsat et projekt til sikring heraf.
Vedr. økonomi kan der generelt siges, at vi har underdækning (underskud), der alene skyldes store
afskrivninger, der må betegnes som fiktive. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse af en
ændring af afskrivningsprincippet.
Den samlede skriftlige er udleveret på generalforsamlingen samt kan læses på foreningens hjemmeside.
Beretningen blev godkendt
j

RegnsKab 2018

Regnskabet blev fremlagt Af Kasserer Claus Carstensen
Driftsresultatet er er nul. Indtægterne består af: Fast afgift, forbrugsafgift, tilslutningsafgift samt målerleje.

11 5 i.(; -:

- - - --

efEr

2019

HD

Fra Molslinjen har vi modtaget ekstra efterbetaling af forbrug for de seneste år.
Vi har øgede produktionsomkostninger som følge af rørbrud, udskiftning af rør m.m .
Gravearbejde samt øvrige renovering og udskiftninger aktiveres ikke, men udgiftsføres.
Kontingenter: vi er medlem af Syddjurs vandråd samt Danske Vandværker.
Det samlede regnskab kan læses på Værkets hjemmeside.
Godkendt.

4. Budget 2019
Claus Carstensen gennemgik budgettet. Generelt er der tale om en fremskrivning af posterne for 2018. Der
er budgetteret med øgede udgifter på ca. kr. 35000,
Der blev stillet spørgsmål om bestyrelsen ville overveje forholdet mellem fast afgift og forbrugsafgifter. Det
vil bestyrelsen . For og imod mindre fast afgift blev drøftet
Budget og takstblad for 2019 blev godkendt.

:, Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om ændring af afskrivningsmetode fra lineær- til saldometode blev vedtaget ved
håndsopretning.

6. Valg at medlemmer
Valgt blev Benny Krogh og Svend-Erik Klein

7. Va lg af revisor
Vores revisor er fortsat Kogsted og Skovgård .

8. EVI
Opfordring til at vandets hårdhedsgrad (dH værdi) fremgård af hjemmesiden
Der blev stillet spørgsmål til om vandet blev testet for pesticider samt om vi selv kunne bestille vandprøver.
Der blev orienteret om prøvetagning vedr. råvand og vandkvalitet ude hos forbrugerne. Prøveresultater kan
læses på værkets hjemmeside.
Opfordring til at alle forbrugere registrerer sig på hjemmeside, således at man modtager elektronisk
information fra vandværket .
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Dirigent
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