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Øsby-Årøsund Vandværk a.m.b.a.
Der afholdes generalforsamling mandag d. 25. februar 2019 kl. 19,30
I Øsby Hallens cafeteria
Referat : 4/3 – 19

Der var fremmødt 32 medl.
som alle var stemmeberettiget

Dagsordenen :
1. Velkomst og valg af dirigent.
Jørgen Christiansen bød velkommen, da der var afbud fra formand Nicolai Kraack
på grund af dødsfald i familien. Jørgen forslog at han og Christian fordelte
opgaverne, da bestyrelsen havde foreslået ham som dirigent og der var ingen
anden forslag, blev han dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed
beslutnings dygtig. Der var ingen indsigelser til dagsordenen.

2. Beretning om det forløbne år.
Beretning blev læst op af Chr. Ravn som han og Nicolai havde afstemt.

Der var 5 hovedpunkter i beretningen
Det nye vandværk i Øsby og Åbenhus
Kulfilteret i Årøsund
Vandanalyser ved forbrugers taphane
Vandrådet i Haderslev Kommune
Forventninger til 2019
Afslutning
Jeg starter med Det nye vandværk i Øsby og Åbenhus
Det nye vandværk i Øsby var jo lige startet før generalforsamlingen
sidste år, så der har lige været lidt små justeringer i styresystemet, som
er sammen koblet med Årøsund.
Der blev holdt Åbenhus i Øsby fredag d. 31. aug. fra kl. 15 – 18 der var
ca. 60 personer som lagde vejen forbi og fik vandværket at se samt en
pølse og øl eller vand. Så det var en god eftermiddag, selv om det
startede med en stor tordenbyge.
Kulfilteret i Årøsund
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Det blev monteret lige før sommerferien, så det kunne blive indkørt i den
periode og eftersommerferien, var der blevet taget prøver 2 gange og det
viste at filteret fungerede fuldt ud. Så det blev om koblet så det kunne
pumpes ud til forbrugerne, det fungere efter hensigten og filtrerer
pesticidresterne fra, så det var en god beslutning der blev truffet der.
Vi er lige gået med ind i et forsøg med en anden type kul i et mini kulfilter
monteret på vandværket. Det er et forsøg Kemic gerne ville lave for at
være lidt på forkant, hvis der kommer nye pesticider, den der fokuseres
på lige nu er DMS’en, ( N,N-Dimethylsulfamid ) den er meget flygtig og
svær at tilbageholde, så forsøget sker med en helt speciel type kul, fra
Holland.
Vandanalyser ved forbrugers taphane
De nye regler med at prøverne skal tages ved forbrugernes taphane
uden gennemskylning, før prøvetapning, har vist sig at det har ikke givet
de store problemer som mange havde forventet. Det er blevet lidt dyrere
da de fleste vandværker har valgt at der samtidigt tages en prøve afgang
vandværk, for at kunne dokumentere at det vand som er leveret fra
vandværket var OK. Så fra næste år kan vi måske droppe det igen, med
den ekstra prøve, nu ser vi lige hvordan året det går.
Vandrådet i Haderslev Kommune
De har holdt nogle område møder i kommunen i efteråret med en 5-7
vandværker med hele bestyrelsen, det var et forsøg på at se hvad vi kan
hjælpe hinanden med, og der kommer en god snak i gang med lidt
mindre forsamlinger. Årsmøderne er der ca. 60-70 deltager og her var
der 15 – 20 deltager. Vi deltog i mødet på Hyrup Forsamlingshus
sammen med vandværkerne heromkring.
Forventninger til 2019
Ja hvad sker der i 2019, det er altid svær at spå om fremtiden, som
Storm P sagde. Vi har lige fået en ny forbruger på Tamdrupvej 44 de fik
vand for ca. 14 dage siden, så der var glæde, de havde været uden vand
i ca. 2 måneder, men havde så fået en slange lagt over fra naboen så
det var heldigt at vi ikke har haft vinter.
Vandværket skal have ca. 60 måler skiftet i 2019 ellers håber vi på et
stille år, så vi igen kan få lidt egenkapital samlet.
Så vi på et tidspunk kan få startet op med fjernaflæste vandmåler, evt.
delt ud over en 5 - 6 års periode.
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Som afslutning vil jeg takke bestyrelsen og revisorer for god indsats og
ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2019.
Jeg vil slutte her og sætte beretningen til debat eller uddybende
spørgsmål.
Der var nogle spørgsmål til beretningen og kulfilteret i Årøsund
Jørgen & Chr. svarede på de fremførte spørgsmål og herefter kunne
beretningen godkendes, enstemmigt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Der lå regnskab på bordene, men ellers har vi prøvet noget nyt med at vise det på
lærred med projektor, Christian gennemgik først saldobalancen og derefter
årsregnskabet som viste et drifts overdækning på 560.749 kr. en likvid beholdning på
1.207.745 kr. 31/12-18 og balancerede med 16.356.488 kr. Der var et par spørgsmål
som blev besvarer og derefter blev regnskabet sat til afstemning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

5. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.
Budgettet for 2019 blev gennemgået, det viste en overdækning efter
afdrag og renter på lån, på 156.397,25 kr. (vandpriserne samme som i
2018)
Budgettet blev enstemmigt godkendt
6. Valg til bestyrelsen (3 medl.) og 2 suppleanter.
På valg er :

1. Suppl.
2. Suppl.
7.

Christian Ravn

Genvalgt

Leif Christiansen

Genvalgt

Peter Bruhn

Genvalgt

Glen Terp
Genvalgt
Thorbjørn Kristensen Genvalgt

Valg af revisorer og 1 suppleant.
På valg er :

Preben Snedker

Genvalgt

Suppl.

Olaf Hansen

Blev valgt
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8.

Eventuelt

Der var ikke noget til referat
Dirigenten takkede for god debat og god møde disciplin.
Christian Takkede Jørgen for god ledelse af generalforsamlingen,
Forsamlingen bad Chr. om at bringe de varmeste medfølelser til Nicolai og familien
ved savnet af Karin.

Foreningen var vært med brød, øl og vand samt kaffe.
Dirigent d.

Referent d.

____________________

_________________

Jørgen Christiansen

Christian Ravn

