Referat fra Generalforsamling i Foerlev Vandværk I/S

22.03.2022

Tid: Mandag den 17.03.2022 kl. 19
Hvor: Fælleden, Skanderborg
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Indsatsplaner og BNBO
8. Eventuelt

Ad1. – Valg af dirigent
Birgit Villumsen blev valgt.
Ad2. – Bestyrelsens beretning
• Status på værket
• Tæring på rør er repareret, så alle rør på vandværket er ok.
• Vandværket kører næsten automatisk. Flere års indsats med renovering af værket
har gjort at vi har en stabil drift og et sundt vandværk.
• Vi har et rekordlavt svind af vand oppumpet i forhold til faktureret på 0,11%. Det
er meget tilfredsstillende.
• Vandprøver – prisen er blevet halveret gennem vores medlemsskam med
Vandsamarbejdet
• God Vandkvalitet, vi har ingen overskridelser af tilladte værdier på nogle
parametre.
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Brud på Hjelmslevvej, reparation af dette brud er årsag til det meget lave svind af
vand. Der har sandsynligvis igennem længere tid sivet vand ud inden bruddet.
Stadig samarbejde med Ry Vandværk, Ry aflæser vores målere og er villige til at
være suppleanter under eventuel sygdom eller ferie.

Arbejdsdag:
Vi skal have en arbejdsaften/eftermiddag hvor vi skal
• Fælde træer ved rent vandstanken
• Reparere hul i mur inde på værket
• Soignere arealerne

Beretningen blev godkendt.
Ad3. – Det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt. Se bilag 1.
Ad4. – Budget for det kommende år
Vi bliver nødt til at lave en takststigning på 1,00 kr. pr. m3, da vores kassebeholdning er meget
lav. Bestyrelsen vil gerne at vi altid kan betale vores regninger til tiden uden at vi skal ud og låne
penge.
Budgettet blev godkendt. Se bilag 2.
Takstblad blev godkendt. Se bilag 3.
Ad5. – Behandling af indkomne forslag
Ingen
Ad6. - Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
John og Kirsten blev genvalgt
Som suppleant blev Carsten Iversen og Kevin Kloster Lauridsen
Ad7. – Indsatsplaner og BNBO
Der arbejdes i Hovedforsyning Skanderborg (Mesing, Hårby, Foerlev, Voerladegård og
Skanderborg Vand) på at komme med et forslag til Indsatsplaner. Der er ingen afklaring endnu
om hvor der skal laves beskyttelse af det grundvandsdannende opland.
Ad8. – Evt.
Tak til de fremmødte, har ikke noteret hvem der var, men vi var 8 personer.
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Bilag 1.

Reviderede regnskab 2021
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Bilag 2.

Budget 2022
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Bilag 3.

Takstblad for 2022
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