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Formandsberetning 2020 ved H. H. Ulrich
Som I ved må e vi udsæ e generalforsamlingen i marts, derfor holdes den nu med 3 måneders forsinkelse.
For at undgå yderligere forsinkelse og at komme ind i ferie den, fandt vi det nødvendigt at indkalde med
personlig udbringning den 7. juni, det var egentlig meget hyggeligt, da et var en søndag og en del
medlemmer var hjemme og ude i det gode vejr så vi ﬁk en lille snak et par steder.
Der er ikke to år der er ens i vores vandværk. I år har vi ikke længere ha problemer med at få aﬂæst
vandmålere, det sker helt automa sk, når man fylder bilen med kone, antenne og udstyr og kører forbi
forbrugernes huse, så går målingerne lige så s lle ind på den medbragte modtager, som så sender
resultatet videre l computeren, hvorfra vi kan udskrive regninger.
En anden ng der også er anderledes med det nye system er, at jeg, hvis jeg ser for stort vandforbrug i
vandværket, kan gå ind i programmet og se om der skulle være en forbruger, der evt. har en læk, jeg kan nu
stadig godt lide at ringe l de sædvanlig mistænkte, men behøver det ikke.
Dermed være ikke sagt, at I skal lade være med at aﬂæse jeres målere, udslippet kan være så småt, at det
dår ligt registreres, sådan oplevede forsamlingshuset det. Vi fandt under huset en mini-utæthed (under én
mm) i et PEL- rør, tab på ca. 100m3.
Det er noget der er ske over d og derfor vanskeligt at registrere, men systemet fortæller dog, at der er en
læk hos Søren Skovgaard, når der bruges højtryksrenser l maskiner eller stald, så jeg ringede et par gange,
ind l vi fandt ud af, at det kun kunne lskrives renlighed.
I august måned holdt vi ekstraordinært bestyrelsesmøde, fordi der i et prøveresultat viste sig at være
coliforme bakterier, jordbakterier, I vores vand. Prøvetallet var på 9, altså noget højt. På ledningsne et, det
vand I ﬁk ud af hanen, var tallet noget lavere. Det var ikke på noget dspunkt farligt har vi fået forsikret fra
Dons laboratorium.

Vi valgte dog at handle på det: ernede sten og jord fra låget på renvandsbeholderen. Jorden lå der ikke
oprindeligt, men var kommet l gennem den. Der var lagt sten på tjærepappen på låget for at besky e
det mod solen, men gennem de sidste knap 40 år, havde der også samlet sig en del jord. Vi havde en ide
om, at det må e være nedsivning fra den jord der var kommet på låget, der var årsag l bakterierne. Derfor
beslu ede vi at lave fast tag over beholderen, så en lignende situa on kunne undgås. Det blev lavet i en
periode med megen regn, og taget er tæt. Udgi en var 8.000 kr. for at få ernet jord og sten og 46.800 kr.
for taget over renvandsbeholderen. Denne udgi havde vi ikke forudset, så vi ender med et underskud på
budge et.
Nye prøver fra Dons laboratorium har vist at problemet er løst.
Inde på vandværket har vi fået undersøgt renvandsbeholderen under ﬁltrene og udski et nogle pakninger,
og så har vi fået renset rislebakkerne, hvilket kostede 18.352 kr.
Sidste år beslu ede vi at outsource regnskabet l VKST i Sorø for at le e arbejdet for en ny kasserer. Det
har ikke været som forventet, Karen vil komme nærmere ind på det.
Projekter i 2020:
Nyt gulv i vandværket, malingen kan ikke holde det mere. Vi har fået lbud fra Mørkøv Murerforretning på
klinker 15X15 pris ca.30.000 kr. I de e er indbefa et ophugning af gulv og nedlægning af gulvaﬂøb.
Tak l bestyrelsen for godt samarbejde
Pkt 3. Gemmengang af regnskab og budget ved Karen Jørgensen
Regnskabet viste underskud på kr. 7.273,39 som blev taget af egenkapitalen.
Balancen er kr. 786.541,50
Regnskab er godkendt på generalforsamlingen
Pkt. 4. Budget for 2020 og ændring af takstblad for 2021
Budgetgennemgangen viser et resultat på kr. 663 for 2020
Den faste årlige afgi ændres fra kr. 550 + moms l kr 650,00 + moms, fra d. 1.1.2021
Pkt 5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag—tak for det

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hans Henrik Ulrich og Henning Bach blev begge genvalgt

Pkt. 7 Valg af suppleanter l bestyrelsen
Tommy Weilbach og Niels Frimann blev begge genvalgt

Pkt. 8 Valg af revisor
Jens Christensen og Niels Frimann blev begge genvalgt

Pkt. 9 Valg at revisorsuppleant
Sonja Chris ansen blev genvalgt

Pkt. 10 Eventuelt
Ingen

E er generalforsamlingen blev der serveret en let anretning.
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