REFERAT
af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt
tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen,
Idrætsvej 7, 5462 Morud

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Vandværkets fremtid
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Afgående Bent Bendixen (modtager genvalg)
Afgående Frands M. Frandsen (modtager genvalg)
Afgående Anders Lunden ( modtager ikke genvalg)
Afgående suppleant Jens Erik Jørgensen (modtager genvalg)
8

Valg af revisor og revisor suppleant
Afgående revisor Jan Larsen
Afgående suppleant Søren Hedegaard

9

Eventuelt

På Generalforsamlingen deltog 21 andelshavere heraf 20 stemmeberettigede og 5 medlemmer af bestyrelsen. I alt 25 stemmeberettigede.
Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden Susanne Mann Skou bød velkommen til de fremmødte andelshavere.
Hun forslog som dirigent Jens Møller Sørensen, Kronhjortløkken 274. Der
var ingen andre forslag, hvorefter han overtog hvervet som dirigent.
Jens Møller Sørensen konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne, idet indbydelsen var poststemplet den
4. marts 2014.
Til stemmetællere udpegedes Ole og Per.
Dirigenten overlod herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
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Pkt. 2 Bestyrelsen beretning
Susanne Mann Skou læste beretningen op, som anført på de følgende sider.
Dirigenten åbnede herefter for debat.
Bent Jakobsen, Kronhjortløkken 224, giver udtryk for at målerbrønde er
en dårlig løsning. SMS svarer at det er en bestyrelses beslutning. Han mener stadig at vandspildet er for stort. AL svarer, at vandspildet nu er nede
på 7% og at der forsat arbejdes på at nedbringe det.
Bent Hye Nielsen, Rådyrløkken 153, spørger om det er nyt, at man kan få
penge retur for øget forbrug ved rørbrud? SMS svarer nej, det er det ikke,
der er visse betingelser som skal overholdes. Der kan fås et ansøgningsskema hertil. I øvrigt oplyses det, at det er ejeren der er ansvarlig for
stikledning på egen grund.
Endvidere spørges om, hvorvidt det påtænkes at udskifte vandmålere til
en fjernaflæst type? SMS svarer, at vi opkræver 100 kr. pr. husstand pr.
år. med henblik på overgang til fjernaflæste målere. Forventet tidshorisont ca. 6 år.
Steen Knudsen, Kronhjortløkken 60, skal målere udskiftes til digital version? SMS svarer ja, med tiden. Vores målere kan under visse betingelser
sidde længere ind 12 år. Prisen på en fjernaflæst måler udgør på nuværende tidspunkt ca. 1000 kr.
Erik Grok-Jensen, Kronhjortløkken 144, spørger om udskiftning af vandledninger i Kronhjortløkken også omhandler vængerne? SMS svarer nej,
det gælder kun hovedledningen.
Bent Jakobsen, Kronhjortløkken 224, skal vi forsat udskifte vandledninger
hvis Vandværket overdrages til Vandcenter Syd? SMS svarer, ja vores anlæg skal forsat vedligeholdes indtil en eventuel overdragelse.
Eva Fischer-Nielsen, Tværskovvej 17, er den etablerede forsyning til Veflinge Vandværk udført så den virker begge veje? SMS svarer, ja det er
den.
Herefter var der ikke yderligere spørgsmål.
Beretningen blev godkendt – Ingen stemte imod.
Pkt. 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Bent Bendixen omdelte driftsregnskab 2013 og status pr. 31 december 2013, for Trøstrup og Omegns Vandværk, det vedlægges referatet. Herefter gennemgik han driftsregnskab og status.
Regnskabet, driftsåret 01.01.2013 til 31.12.2013 udviser et resultat på kr.
-77.164. Status pr. 31.12.2013 balancerer med kr. 5.822.439, og egenkapitalen samme dag udgør kr. 5.736.589.
Der var derefter lejlighed til at stille spørgsmål.
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Svend Munck, Rugårdsvej 700, spørger om hvad posten lønninger dækker
over? SMS svarer at, vi har en arbejdende bestyrelse som får honorar.
Steen Knudsen, Kronhjortløkken 60, hvor meget vand er der udpumpet i
2013? SMS svarer, der er i driftsåret udpumpet 133.180 m3, et fald på ca.
12%. Der er hos forbrugerne målt et forbrug på 124.276 m3 en stigning
på ca. 3%. Gennemsnits forbruget pr. år udgør ca. 120 m3 pr. husstand.
Bent Hye Nielsen, Rådyrløkken 153, Spørger hvorfor tilgodehavender på
debitorer er så store? BB svarer at der opkræves pr. halvår.
Herefter var der ikke flere spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt – Ingen stemte imod.
Pkt. 4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Kasserer Bent Bendixen fremlagde budget for 2015 som anført i indbydelsen side 5.
Steen Knudsen, Kronhjortløkken 60, spørger om de kr. 549.000 udgør
brutto vandafgift? BB svarer, at der skulle have været anført at vandafgift
kr. 549.000 + vandafgift – renoveringsbidrag kr. 183.000 tilsammen udgør bruttovandafgiften.
Herefter var der ikke flere spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev godkendt – Igen stemte imod.
Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 6 Vandværkets fremtid
SMS redegjorde for Vandværkets fremtid som anført i indbydelsen side 4.
Svend Munck, Rugårdsvej 700, spørger om overdragelse til Vandcenter
Syd omhandler A/S eller Holding? SMS svarer at det er A/S.
Han spørger om bestyrelsen er klar over at Vandcenter Syd i 2012 havde
et underskud på ca. kr. 70 mio. Kan man som følge heraf forvente prisstigninger? SMS svarer, nej ikke umiddelbart da de jo er underlagt vandsektorloven.
Da vi har en egenkapital på kr. 5.700.000, hvorfor skal vi så betale Vandcenter Syd kr. 1 mio. for at overtage os? SMS svarer, det er en almindelig
tilslutningsvilkår.
Munck tilføjer, vi har jo et godt fungerende Vandværk.
Jan Larsen, Rensdyrløkken 185, spørger hvad udgør Vandcenter Syds omsætningstal for 2012? Det udgør ca. 377 mio.
Steen Knudsen, Kronhjortløkken 60, ved en overdragelse til Vandcenter
Syd skal vi så forsat renovere? SMS svarer, ja kr. 807.000 pr. år.
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Svend Munck, Rugårdsvej 700, ved en overdragelse til Vandcenter Syd
kommer vores formue så til udbetaling? SMS svarer, nej det gør den ikke,
den vil blive reguleret på vandafgiften.
Eva Fischer-Nielsen, Tværskovvej 17, hvis vi renoverer Vandværket kan
det så sættes ud af drift i perioden? SMS svarer, ja det kan det. Vi kan få
vand via vores nødforbindelse.
Er det muligt at spare på ombygningen? SMS svarer, nej. Der kunne sagtens bruges mere plads, men en udbygning over rentvandstank, vil bevirke at der skal etableres søjler i tank, er det ikke et valg vi vil tage.
Vil bestyrelsen forsætte, hvis Generalforsamlingen beslutter ikke at
overgå til Vandcenter Syd, men derimod beslutter en renovering af Vandværket? SMS svarer, bestyrelsen vil gerne forsætte.
Kurt Berg Pedersen, Rue Hed 2, renovering af vores ledningsnet er en bekostelig affære. Vi har til dato kun renoveret ca. 8% af det samlede ledningsnet. Det vil blive dyrt for andelshaverne i de kommende år.
Der var ikke flere spørgsmål/kommentarer.
Dirigenten valgte skriftelig afstemning.
Stemmes JA – er det ja til Vandcenter Syd
Stemmes NEJ – forsætter Trøstrup Vandværk
Der var i alt 25 stemmeberettigede som stemte således:
JA: 21
NEJ: 4
Bestyrelsen forsætter deres arbejde med overdragelsen til Vandcenter
Syd. Der vil på næste Generalforsamling foreligge et komplet oplæg til
overdragelsen. Der vil ikke blive indkaldt til en ekstra ordinær Generalforsamling i år, da bestyrelsen ønsker god tid til at gennemarbejde oplægget.
Pkt. 7 Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Jørgen Redder som afløser for Anders Lunden. Hvis
Jørgen Redder bliver valgt foreslår bestyrelsen at Mads Bendixen overtager hans post som suppleant.
Dirigenten spørger om der er andre der kunne tænke sig at stille op? Ole
Sahl, Smørvråvej 13, vil gerne stille op.
Der er således 4 der stiller op og da der kun skal bruges 3 vælger dirigenten skriftlig afstemning.
Da Ole, som nu opstiller var udpeget til stemmetæller, afløses han af
Kurt.
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Resultatet af den skriftlige afstemning:
Bent Bendixen:
20
Frands M. Frandsen: 18
Jørgen Redder:
23
Ole Sahl:
14
Valgt er: Bent Bendixen, Frands M. Frandsen og Jørgen Redder
Valg af suppleant:
Ole Sahl:
16
Mads Bendixen:
9
Valgt er: Ole Sahl
Pkt. 8 Valg af revisor og revisor suppleant
Revisor Jan Larsen
Genvalgt
Suppleant Søren Hedegaard
Genvalgt
Pkt. 9 Eventuelt
H. E. Plougheld, Udskovvej 15, har haft problemer med sin jordledning
grundet spændebånd som ruster. Mener derfor det er vandværkets ansvar. Poul Erik fra FVLS oplyser, at man ikke bruger den type spændebånd
længere. Erik Grok-Jensen, mangeårig taksator supplerer, du er ikke
alene med det problem.
Jordledning er ejers ansvar.
Hermed afsluttes eventuelt.
Dirigenten takker for god ro og orden.
SMS takker for tilkendegivelsen vedrørende Vandværkets fremtid. Der
kommer som tidligere omtalt et oplæg på næste Generalforsamling.
SMS takker også dirigenten for god ledelse af Generalforsamlingen. SMS
retter også en personlig tak til kollegaerne i bestyrelsen for et godt og behageligt samarbejde.
SMS afslutter med at takke Anders Lunden som efter 32 år har valgt at
træde ud af bestyrelsen. Du har altid været kompetent og meget engageret i vandarbejdet og ønskes held og lykke med tilværelsen ”uden vand”.
AL takker for den gode dialog vi altid har haft, selv når ”vandtrykket” en
gang i mellem har været lidt højt og ønsker bestyrelsen held og lykke
med de fremtidige planer.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.20.
p.t. Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud den 25.03.2014

Godkendt af dirigent den 30.04.2014

Referent KL 02.04.2014

Jens Møller Sørensen
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