Snejbjerg Vandværk
Generalforsamling mandag den 19 marts 2018, i Snejbjerg Hallen.

Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent

Jan Heesgaard blev valgt

2. Bestyrelsens beretning, ved
Leif Nielsen..

Årsberetning 2018.
Vandforbrug
Vi har i 2017 udpumpet 288.502m3 vand, mod 285.958m3 i
2016. Vi har solgt 275.463m3, tabet i år er således ca. 4,5%
Vores pris er ændret, vi har sat m3 prisen ned med kr. 1,00,
Samtidig har vi sat den faste afgift op med kr. 100,00 kr. til
kr. 500,00 kr.
Nye forbrugere
Vi har fået 26 nye forbrugere på Lergravsvej og
Ørskovbakken - Stenbjergparken og Klokkeblomsten etape
4-5 er færdig. Vi har været nødsaget til at flytte
hovedledningen på Ørskovbakken, da den lå under 3 af
husene. Vi har nu lagt den ud på cykelstien, som er etableret
i forbindelse med den ændrede vej. Vi har også været nødt til
at flytte hovedledning på den gamle fodboldbane ved
Lergravsvej, på grund af den nye udstykning.
Vandmåler
Vi skulle udtage 60 målere til statistisk målerkontrol, alle
målere fundet i orden.
Årsaflæsning
Leif Hesselvig med familie stod for uddeling af
aflæsningskortene. Starten på selvindlæsning af
vandforbruget gik ikke godt, det var ikke mulig at taste ind.
Uheldigvis var Henry taget til Norge, så der gik tre dage
inden vi fik styr på indtastningen. Som det plejer, var der ca
65 som ikke havde fået aflæst. Bestyrelsen tog sig af de
sidste.
Vandkvalitet
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Kvaliteten på vores vand er god, der er taget 12 prøver. 4
hos forbrugere - 5 på vandværket, derudover tre ved vores
boringer. Resultatet er på hjemmesiden som de skal.
Vandværket
Vi har fået renoveret vandværkets tag med pap og sort zink
hele vejen rundt, så nu skulle det være i orden, vandværket
er også blevet malet.
Persondataforordningen
Leif Hesselvig er på denne opgave, det skal være færdig til
maj i år. Det er en meget kompliceret sag, Leif skal have den
fornødne hjælp til opgaven.
Nye regler
Af nye regler kan jeg nævne, vi skal kunne fortælle dybden
på vores ledninger, vi skal tage målinger og prøver ved alle
brud. Vi har købt udstyr, som kan klare opgaven, målingerne
sendes til Yvonne, Herning Vand. Vi indmåler også alle nye
anlæg, det betyder at vi ikke skal have Landinspektører ud,
Henning Jepsen og Jesper, ved Carsten B Hansen klarer i
fællesskab opgaven. Måleudstyret var dyr i indkøb ca.
140.000 kr, den bliver brugt daglig.
Skat
Vi slås stadig med skat, vi tabte i første omgang, men
appellerede sagen, sammen med mange andre, så må vi se,
hvad det ender med - godt vi har betalt den opkrævede skat
hvert år.

Vejdirektoratet
Sagen vaklede flere gange, men endte med at vi vandt, ca.
600.000 kr. fik vi udbetalt, det har været en drøj omgang,
men nu er sagen slut, Sti Hermann Stisen har gjort et godt
stykke arbejde for os.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for
godt samarbejde. Tak til Henry, Carsten B Hansen, Svend
Erik Madsen, Jens Laursen og Jan Heesgård.
3. Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse, ved
Jan Heesgaard.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt..
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4. Budget for 2019, forelægges
til godkendelse ved Jan
Heesgaard.

Budgettet blev forelagt og godkendt.

5. Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

6. Valg af medlemmer og
suppleanter.

På valg er:
Leif Hesselvig, genvalg.
Knud Hedelund, genvalg.
John Bech, genvalg.
Henning Jepsen, genvalg.
Suppleanter:
Thomas Byskov
Kai Pedersen.

7. Valg af revisor.

Jens Laursen, genvalg.

8. Eventuelt.

Der var mødt 14 deltagere til generalforsamlingen, incl
bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand, Leif Nielsen.
Kasserer, Henning Juhl Rasmussen.
Sekretær, Esper Moesgaard.
Bestyrelsesmedlem, Leif Hesselvig.
Bestyrelsesmedlem, Knud Hedelund.
Bestyrelsesmedlem, John Bech.
Bestyrelsesmedlem, Henning Jepsen.
1. Suppleant, Thomas Byskov.
2. Suppleant, Kai Pedersen.
Efter generalforsamling og konstituring, drøftede bestyrelsen
persondataforordningen, Leif Hesselvig forelagde det
foreløbige arbejde og har den holdning at vi bør arbejde på
at nå arbejdet inden for tidsfristen, som er den 25 maj 2018.
Næste bestyrelsesmøde er ændret til den 18 april 2018.
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