
FILSKOV VANDVÆRK  

Generalforsamling
Tirsdag den 27. marts 2018, kl. 19.30 på Filskov Kro 

Referat

1 Valg af dirigent.

Martin Risager Hansen.

Generalforsamlingen var retdigt indvarslet i Lyngposten.

2 Beretning, v/ formanden.

Drifen   af vandværket og ledningsnetet   er fortsat stabil takket være løbende vedligehold. Forbrugerne 
mærker som regel ikke noget til, hvad vi foretager os på vandværket, men når trykket falder eller helt 
forsvinder, så får vi straks besked. Det skete et par gange i 2017. hvor vi havde to mindre ledningsbrud 
på netet. På vandværket havde vi en fejl på en fyder, hvilket førte til at ledningstrykket faldt. oormalt 
får drifslederen automatisk en fejlmelding ved fejl på fyderen, hvorefer han hurtigt løser fejlen, men 
da der også var en fejl på TDCs telefonnet, nåede det faldende vandtryk at blive et af byens samtaleem-
ner, inden fejlen blev fundet.

Vi har i et par år arbejdet med en plan for renovering af selve vandværksbygningen og den tekniske in-
stallation. Vi har især behov for installation af et nyt fltersystem, der giver os endnu bedre vand. 
I sidste års beretning fortalte vi, at det er en stor opgave, hvor vi skal have både de tekniske og de øko-
nomiske detaljer på plads, før vi går i gang med selve renoveringen. Vi er stadig i planlægningsfasen.

Ledningsnetet blev ikke udvidet med nye forbrugssteder i 2017. Da der er et par nye private boliger un-
der opførelse, er vi ret sikre på, at der sker noget i 2018.

Med henblik på sikring af forsyningssikkerhed har vi længe arbejdet for opretelse af en ledningsforbin-
delse til Grindsted Vandværk. ou er alle nødvendige afaler på plads. For ganske nylig har vi bedt VVS-
frma Knud Petersen om at løse opgaven her i foråret 2018, når vejrforholdene tillader det. 

Vandets kvalitet kontrolleres regelmæssigt af det anerkendte prøvetagningsfrma Højvang. 
I eferåret var de landsdækkende nyhedsmedier meget interesserede i stofet desphenyl-chloridazon, 
som vi ikke tidligere havde hørt om. Højvang har udvidet kontrollen til også at omfate dete stof.

På internetsiden LER.dk / Ledningsnetregistret kan entreprenører og borgere bestille digitale kort over 
alle typer ledninger i jorden, hvis ellers alle ledningsejere er tilmeldt tjenesten. I slutningen af 2017 
vedtog Folketinget, at alle vandværker skal tilslutes denne webtjeneste. Filskov Vandværk har i nogle år
været med. 
Ved hjælp af LER sikrer det gravende folk sig viden om, hvor ledningerne ligger, før de fnder skovlen 
frem. I 2017 fk Filskov Vandværk 27 forespørgsler. Året før fk vi 28, hvilket må siges at være stort set 
det samme. Derimod ser antallet ud til at stige meget betydeligt i 2018. Besvarelse er indtil for ganske 
nylig sket ved, at vandværkets sekretær fra LER modtog en mail med en indtegnet ramme over det lan-
dområde, som han ville have oplysning om. Inden for højst fem dage sendte sekretæren et digitalt kort 
til rekvirenten. Denne opgave overlader vi nu til frmaet Thvilum i Oddder, som har fremstillet det digita-
le kort. Det gør vi af to grunde. Dels forlader sekretæren bestyrelsen på vor generalforsamling i år, så vi 
skal have en anden person til at løse opgaven. Dels kræver en ny lov fra Folketinget, at vi fra den 1. juli 
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2019 har en fuldautomatisk løsning, der sikrer spørgerne automatisk svar indenfor et par timer. Thvilum
er ved at fnde en digital løsning på dete lovkrav og en betalingsmodel. 
I forbindelse med den nævnte lovændring er vi ved at opdatere vort digitale kort, der grundlagdes i 
2008. Vi har sammenlignet listen over forbrugere med kortet over ledningsnetet, og allerede her i ef-
teråret 2017 fk vi udfærdiget en liste over forhold, der skal undersøges nærmere. Kaj Petersen har et 
vældig godt papirarkiv, som er os til stor nyte. Hans fne hukommelse nyder vi også godt af.

Kommunikation er blevet en stadigt mere vigtig opgave. Vi informerer om vore forhold på Filskov.info-
land.dk og i kvartalsbladet Filskov INFO. Ved akute behov for information om drifsforstyrrelser har vi 
også anvendt forsiden af Filskov.infoland.dk samt en lokal flskovside på Facebook.

Dete var hovedbegivenhederne i året 2017 hos Filskov Vandværk.

Beretningen blev godkendt af de fremmødte.

3 Regnskab, v/ kassereren og Martin Risager Hansen, GEV.

Årets resultat efer afskrivninger er nul. 
Årets overdækning er -114.490 DKK, hvilket er udtryk for overskud.

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.

4 Indkomne forslag.

Ingen.

5 Valg tl bestyrelsen.

To medlemmer valgtes til bestyrelsen for to år: 

• Peder Eriksen, modtog genvalg. 
Peder Eriksen har været medlem af bestyrelsen og drifsleder siden 2010.

• Anja Nørgaard Nissen, nyvalgt (ej til stede, men havde givet tilsagn).
Eferfølger Holger Villumsen, der ikke modtog genvalg. Holger Villumsen indvalgtes 1998. 
Var kasserer 1998-2008 og sekretær 2008-2018.

Et medlem valgtes til bestyrelsen for ét år: 

• Johnny Mikkelsen valgtes for ét år (ej til stede, men havde givet tilsagn).
Pladsen var ledig, da næstormand Jan Henriksen ønskede at udtræde af bestyrelsen, selv 
om han ikke var på valg i år. Jan Henriksen har været medlem af bestyrelsen siden den 12. 
maj 1998, hvor han indtrådte fra suppleantpladsen. Den havde han haf siden 1988. 
Jan var næstormand før 2014, formand 2014-2015 og igen næstormand 2015-2018.

Suppleant: Kent Røndbjerg (ej til stede, men havde givet tilsagn).

Bestyrelsen konstitueres efer generalforsamlingen.

6 Valg af revisorer

Erik Kristensen og Lene Christensen  genvalgt.

7 Eventuelt.

Intet.

Referent Holger Villumsen
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