
Snejbjerg Vandværk

Ordinær generalforsamling onsdag den 2 maj 2021, 19:00.
Mødet afholdtes i Snejbjerg Hallen.

Dagsorden: Referat:

1. Velkomst og valg af
dirigent

Ud over bestyrelsen var der inviteret Jan Heesgaard og
Jens Lavrsen, ikke andre mødte op.
Jens Lavrsen blev valgt til dirigent, Jens indledte med at
konstatere generalforsamlingen for lovlig.

2. Bestyrelsens beretning
ved formanden.

Året 2020, var det år, vi på 2 generalforsamlinger kom ud
af Vandsektorloven fra 1 januar 2021, det hele blev
noget hektisk på grund af Corona, vi  kunne ikke komme
i Snejbjerg hallen, men besluttede så at afholde
generalforsamlingerne på vandværket, først den
ordinære og derefter den ekstraordinære. Vi nåede det
I år har vi udpumpet 262.468 m3, det er ca. 10.000m3
mere end sidste år og vi fik 7,8% vandspild.
Renovering.
Vi skulle have den ene filter fornyet og den anden
forfilter skulle renoveres, men sådan gik det ikke, da vi
fik forfiltret ud kunne firmaet Silhorko konstatere, at den
var meget skør/slidt hvor dysen sidder fast, så der var
ingen vej uden om, det var en ny beholder. Vi snakkede
med Silhorko om sagen, en ny beholder kunne først
leveres uge 5 i 2021, i den forløbne periode har vi købt
vand via vores nødforsyning med Herning Vand. Vi
betaler kr. 2,10 pr. m3.
Af nye udstykninger skal nævnes Helstrupvænget og
den gamle Snejbjerg skole, som er færdig her i 2021,
derudover har vi Ide-huse som ikke er færdig.
Med de nye forbrugere har vi ca. 2.055 forbrugere i
Snejbjerg vandværk.
Vi skulle have været godt i gang med udskiftning af vore
vandmålere, men som så meget andet er det Corona
udsat, til engang i 2021.



Vi har lagt information til vore forbrugere på vores
hjemmeside, som vi skal, omhandlende resultaterne fra
Vandprøverne taget af Højvang laboratorie.
Jan Heesgaard har fået bekræftet, at den gode mill. kr.
som vi har indbetalt, vil blive tilbagebetalt i maj 2021.
Drift.
Vi har haft et brud som har drillet meget, vi forsøgte med
at lukke for vandet om natten, men først da vi fik Firmaet
Anton Christensen på banen, fandt vi bruddet, de kunne
med et kamera i ledningen finde bruddet, som var på
Nordgaden, vi havde haft mistanke om det.

Tak til den øvrige bestyrelsen, og tak til Jan Heesgaard
og Jens Laursen.

3. Det reviderede regnskab
forelægges til
godkendelse, af Jan
Heesgaard.

Jan gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden
spørgsmål.
Tilbagebetalingen af skat er sket, de kr. 1.120.000,00 er
gået ind på kontoen.

4. Budget for det
kommende år forelægges
til godkendelse.

Budgettet blev fremlagt af Jan Heesgaard, der var ingen
kommentarer eller spørgsmål til budgettet.

5. Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

6. Valg af medlemmer og
suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Henning  Juhl Rasmussen.
Leif Nielsen.
Esper Moesgaard.

Genvalg til Henning Juhl Rasmussen.
Genvalg til Leif Nielsen.
Genvalg til Esper Moesgaard.

1. Suppleant blev Jørgen Rasmussen
2. Suppleant blev Ejner Overgaard.

Suppleanterne var ikke mødt op.

7. Valg af revisor og revisor
suppleant.

Valgt blev Jan Heesgaard , aut. revisor fra firmaet
Blicher.
Jens Lavrsen blev genvalgt.

8. Eventuelt. Jens Lavrsen afsluttede generalforsamlingen.
Løs snak om vores samarbejdspartner GEV.
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