FILSKOV VANDVÆRK

Generalforsamling

Onsdag den 29. marts 2017, kl. 19.30 på Filskov Kro

REFERAT
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Valg af dirigent.
Martin Risager Hansen
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Beretning.
Driften af vandværket og ledningsnettet er stabil takket være løbende vedligehold, der for det meste
ikke bemærkes af forbrugerne. I det forgangne år har vi haft en enkelt aften med trykfald og to tilfælde,
hvor mindre dele af ledningsnettet blev tørlagt i et par timer, medens der blev udført akutte reparationer på defekte rør. Men ellers er vi sluppet for pludselige begivenheder.
På vandværket afsluttedes renoveringen af boring 2 i 2016, og dermed er begge boringer renoverede.
Som vel bekendt af de fleste henter vi vand fra 80-90 meters dybde.
Nu undersøger vi mulighederne for at renovere selve vandværksbygningen. Vi har især behov for installation af et filtersystem, der giver os endnu bedre vand. Målinger af vandets kvalitet viser, at vi på et enkelt punkt har en udfordring, hvilket jeg også berettede om sidste år. Det gælder vandets turbiditet.
Dette ord kendte vi ikke for få år siden, men nu ved vi, at det er et ret nyt ord for vandets klarhed. Det
fortæller ikke noget nyt om vandets sundhed som sådan, men det handler om, hvor klart vandet ser ud,
når vi holder et glas op mod lyset og ser igennem det.
Med hensyn til en renovering af bygningen, så vil vi i de kommende måneder fortsætte med undersøgelse og planlægning af mulighederne. Vi skulle kunne få et kommunalt lån, så det økonomiske bliver
vist ikke noget problem.
Ledningsnettet blev i 2016 udvidet med to nye forbrugssteder. De er begge på Åbrinken.
På internetsiden LER / Ledningsnetregistret kan entreprenører og borgere bede om kort over alle typer
ledninger i jorden, hvis ellers alle ledningsejere er tilmeldt tjenesten. Ad denne vej fik Filskov Vandværk
i 2016 hele 28 forespørgsler mod 23 året før. På denne måde sikrer det gravende folk sig viden om hvor
ledningerne ligger, før de finder skovlen frem. Vi er naturligvis tilfredse med at undgå skader på vort
ledningsnet.
Forespørgsler bliver besvaret indenfor 5 dage, som de skal efter aftalen med LER, men spørgerne kan
faktisk finde svar endnu hurtigere. På vor webside kan alle se hovedledningerne og de mindre ledninger
frem til stikstophanerne, men det viser ikke altid ledningerne mellem stikstophaner og huse.
Vandets kvalitet kontrolleres regelmæssigt af et anerkendt prøvetagningsfirma jævnfør gældende regler. For et par år siden skiftede vi en ny leverandør, og i 2016 fornyede vi kontrakten for 2 år mere. Vi
benytter firmaet Højvang.
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. Nu er vi ved at
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tale med lodsejere, hvor ledningen skal placeres.
Kommunikation er blevet en stadigt mere vigtig opgave. Vi informerer om vore forhold på Filskov.infoland.dk og i kvartalsbladet Filskov INFO. Ved akutte behov for information har vi et par gange anvendt
forsiden af Filskov.infoland.dk.
Dette var hovedbegivenhederne i året 2016, 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.
Årets resultat er efter afskrivninger det obligatoriske 0 (nul).
Årets underdækning (= overskud før afskrivning) er 85.028 DKK.
– Årsregnskabet for 2015 blev godkendt af generalforsamlingen.
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Indkomne forslag.
Ingen modtaget.
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Valg til bestyrelse og suppleant.
• Nyvalg: Mette Berntsen, Amtsvejen 25a, 2620 8628, mette_berntsen@live.com.
Afgående kasserer Lis Rahbæk Pedersen modtog ikke genvalg – efter 12 år i bestyrelsen.
• Nyvalg: Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1, 6133 8834, jespernielsen90@gmail.com.
Afgående formand Kent Røndbjerg modtog ikke genvalg grundet fraflytning – har været
formand siden 2015 og bestyrelsesmedlem siden 2014.
• Genvalg: Næstformand Jan Henriksen (suppleant 1988, indkaldt til aktivt virke i bestyrelsen 12-05-1998 og ordinært valgt bestyrelsesmedlem siden 1999).
• Suppleant: Johnny Mikkelsen blev genvalgt.
Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingen.
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Valg af revisorer.
• Erik Kristensen: Genvalgt.
• Lene Christensen: Genvalgt.
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Eventuelt.
•

Intet.

Referent: Holger Villumsen
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