FILSKOV VANDVÆRK

Generalforsamling
Onsdag den 30. marts 2016, kl. 19.30 på Filskov Kro

REFERAT

1

Valg af dirigent.
Martin Risager Hansen

2

Beretning.
Nu er det tid at se tilbage på begivenhederne siden generalforsamlingen i 2015. Den første nyhed var,
at bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede Kent Røndbjerg som en ny formand. Efter et enkelt
år som menigt medlem synes de øvrige medlemmer, at jeg kunne påtage mig denne opgave. Efter eget
ønske vendte Jan Henriksen tilbage til posten som næstformand. I det forgangne år har bestyrelsesmedlemmerne bestræbt sig på at dele viden og erfaring med den nye formand, som derfor nu er kommet godt ind i opgaverne.
Driften af vandværket er stabil takket være løbende vedligehold.
Tekniske udfordringer bemærkes normalt ikke af andelshaverne.
I 2015 er vandværket repareret og moderniseret på en række punkter.
De fleste sager har været små. Dog har der været én enkelt stor opgave:
1.

Der er blevet installeret et udluftningsanlæg, der fjerner svovlbrinte fra det oppumpede vand.
Hidtil havde lugten af svovlbrinte været tydelig, men nu er denne lugt fjernet, og det er behageligt for driftslederen.

2.

Der er tætnet en dør og der er installeret bedre lys i filterrummet.

3.

Vi har indført en digital logbog over hændelser og drift. Den indeholder også beredskabsplan.
Det sker ved hjælp af en software fra firmaet Tethys. Den fungerer med en kombination af logbog over passerede hændelser og huskelister over ting, der skal gøres. Med andre ord er logbogen en slags støttepædagog i den daglige drift.

4.

Boring 2 er blevet renoveret med nye dykpumpe og stigrør fra ca. 90 meters dybde. Det har
været årets største opgave på vandværket. Nu er begge boringer renoverede. Samtidig er begge boringer blevet udstyret med flowmålere. Med dem kan vi aflæse, hvor meget vand, der
kommer op af hver boring (Sådan noget kan de offentlige kontrolmyndigheder godt lide at oplysning om).

Ledningsnettet er udvidet følgende steder: Søndermarksvej 3, Klausholmvej 5 og Fiskerivej 15, samt på
Stationsvej 6.
Ledningsnettet med rør, hovedstophaner og stikstophaner ved grænsen til forbrugernes matrikler
renoveres efter behov, når utætheder opdages. Sådanne hovsa-reparationer var vi skånet for i 2015.
Derimod har vi et planlagt renoveringsprojekt i 2015. På Stationsvej havde vi et både stort og meget beGeneralforsamling, onsdag den 30. marts 2016
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kosteringt renoveringprojekt. Det er altid godt at være flere om udgifterne, så vi benyttede lejligheden
til at renovere vores net i gaden, da der alligevel skulle nedlægges fibernet og installeres nyt gadelys.
Placeringen af ledningsnettet er fortsat dokumenteret ved hjælp af både papir og digitale kort. Fa. Kn.
Petersen vedligeholder de gamle kort på papir indtil den digitale version gør dem overflødige. Bestyrelsen arbejder fortsat på at kontrollere om der er fejl mangler på det digitale kort, der vedligeholdes i
samarbejder med firmaet Thvilum. Måske bliver vi færdige i år.
Filskov Vandværk er tilknyttet internetsiden LER / Ledningsnetregistret. I 2015 fik vi 23 forespørgsler fra
mestendels virksomheder, der som entreprenører skal udføre gravearbejde og gerne vil undgå at beskadige vort ledningsnet.
Nedlægningen af fibernet over hele byen indebar brug af megen kortinformation. Ligeså var det i forbinelse med renoveringen af afledningsnettet på Stationsvej og anlægget af cykelstien langs Omme Landevej. Normalt får vi kun forespørgsler, der dækker et mindre område.
Vandets kvalitet kontrolleres regelmæssigt af et anerkendt prøvetagningsfirma jævnfør gældende regler.
Den 1. juli 2014 skiftede vi fra Eurofins til Højvang. Formålet var at spare penge, men det viste sig hurtigt, at vi også får en lidt bedre betjening. Det eneste område, hvor vi ikke har stabilt gode målinger, er
på turbiditet. Turbiditet er et ret nyt ord for vandets klarhed. Det har ikke noget med vandets sundhed
som sådan at gøre. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning.
Med henblik på sikring af forsyningssikkerhed i tilfælde af tekniske fejl eller utilfredsstillende vandkvalitet er vi fortsat i færd med at oprette en ledningsforbindelse til Grindsted Vandværk. Det koster penge,
men i 2016 arbejder vi videre med dette projekt for forsyningssikkerhed.
Kommunikation er blevet en stadigt mere vigtig opgave. Vi informerer om vore forhold på Filskov.infoland.dk og i kvartalsbladet Filskov INFO. Siden 2011 har Filskovs forsyningsvirksomheder også haft plads
i Kontaktudvalget for foreningerne i Filskov. Gennem disse tre kanaler informeres andelshaverne og forbrugerne om vandværkets aktiviteter.
Dette var hovedbegivenhederne i året 2015, som det gik hos Filskov Vandværk.
– Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3

Regnskab.
Fremlagt af kasserer Lis Rahbek Pedersen og Martin Risager Hansen, GEV, der varetager bogføring
og fremstilling af årsregnskab for Filskov Vandværk.
Regnskabspraksis er ænbdret. Vi har ikke tidligere anvendt afskrivninger (se side 4 og 5), men det
gør vi nu. Uden det ville vi have fået et underskud. I stedet kommer vi ud af 2015 med et rundt
nul.
Ved underdækning må vi opkræve det nødvendige hos forbrugerne eller hæve priserne på taktsbladet. Det har vi dog ikke behov forher og nu.
Det indestående, vi har i banken, må vi gerne lade stå, da vi havde det allerede før, den nuværende lovgivning trådte i kraft. Derimod må der ikke opbygges ny opsparing. Nyt overskud skal uddeles til andelshaverne.
– Årsregnskabet for 2015 blev godkendt af generalforsamlingen.
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4

Indkomne forslag.
Ingen modtaget.

5

Valg til bestyrelse og suppleant.
• Peder Eriksen (2010): Genvalgt.
• Holger Villumsen (1998): Genvalgt.
• Suppleant: Johnny Mikkelsen blev genvalgt.
Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingen.

6

Valg af revisorer.
• Erik Kristensen: Genvalgt.
• Lene Christensen: Genvalgt.

7

Eventuelt.
• Intet.

Referent: Holger Villumsen
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