Generalforsamling
Vedsted vandværk 25-02-2022
Velkomst ved formand Henry Schmidt kl 19.00
1. Valg af dirigent blev Niels Hansen
2. Valg af protokolfører blev Claus Iversen

3. Formandens beretning
For ca. 7 måneder siden, var sidste generalforsamling.
Vedsted fik i 2021 nyt vandværk, som blev individet den 27. september 2021 af daværende borgmester
H.P. Geil. Ca. 80 – 100 var mødt frem.
Det nye Anlæg har kostet ca. 4.7 mio. som også var budgettet, til det er de 2,6 mio kr belånt.
Processen med opbygningen har forløbet smertefrit, og det har fungeret fint med sagsbehandlingen
igennem Haderslev kommune.
Der blev nævnt at dele af lærkevej og Nygade mangler nye rør, og at der siden 2007 har været brugt ca.
3.7 Mio kr på nyt ledningsnet.
Der er det seneste år kommet 2 andelshavere mere, men man forventer der i fremtiden mistes nogle
pga. de huse der ligger i Flyvestations røde zone. Pt. Er der 276 målere
Der vil i Juli blive afholdt en stophane dag hvor, Bestyrelsen vil køre rundt og tjekke og på de forskellige
stophaner.
Der blev i 2021 afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Der skal grundvandsbeskyttes omkring de boringer der er i dag og det kommer til at vedr. 3 CVR. numre.
Private er ikke inkluderet. Der skal laves aftaler med de berørte i løbet af 2022, alle parter vil blive
tilgodeset.
Vandspildet har generelt været meget lavt 3-4%, der blev i 2021 pumpet 115.000m3 vand op.
Vandet vil dog stige i 2023 pga. bl.a. udgifter til grundvandsbeskyttelse, private bliver berørt af m3
meter prisen og storforbrugere bliver berørt med den faste afgift.
Vandværket har de sidste 4 uger solgt vand til over Jerstal, da de arbejder på en større renovering.
Kurt kloster har overtaget jobbet som vandværkspasser efter Helge Hansen.
4. Præsentation af regnskab af Ole Mikkelsen, revisoren kunne desværre ikke møde pga. corona.
Regnskab blev godkendt.
5. Budget blev gennemgået af Ole Mikkelsen, og godkendt.
6. Ingen indkommende forslag.
7. Takstblad for 2023 gennemgået af Ole Mikkelsen, vandpris stiger, ingen indvendinger.
8. Valg af medlemmer til bestyrelse. på valg var Henry Schmidt og Kurt Kristensen, de ønskede
begge genvalg.
Begge blev genvalgt.

9. Valg af suppleant Claus Iversen. Ønskede genvalg. Blev genvalgt.
10. Valg af Revisor. Lars Kliver ønskede ikke genvalg
Allan Nasser blev forslået og valgt som ny revisor
Leif Christensen blev valgt som suppleant.
11. Evt. Der blev talt om man kunne aflæse sit vandforbrug på sin telefon, det kan man ikke.
Ole Mikkelsen kører af og til rundt og aflæser om der er nogen der har et meget stort forbrug,
hvis det er tilfældet, bliver husstanden gjort opmærksom.
Niels takker for god ro og orden.
Henry Schmidt takker af.

