Over Jerstal Vandværk a.m.b.a
Generalforsamling
Onsdag den 28. marts 2018, kl. 1930
i Over Jerstal hallens kantine
REFERAT.
Fremmødte: 22 andelshavere inkl. bestyrelsen. (2017 var der 26 fremmødte).
1. Valg af dirigent
Kaj Schulz bød velkommen.
Kaj Schulz foreslog, på bestyrelsens vegne, Niels Schulz, til at varetage dirigentjobbet.
Niels Schulz blev valgt uden modkandidater.
Niels Schulz takkede for valget. Generalforsamlingen var rettidigt indvarslet i Haderslev
Ugeavisen den 7. marts 2018 så den var lovlig.
2. Bestyrelsens beretning
Kaj Schulz bød alle rigtig hjertelig velkommen og håber at alle må få en god og saglig
generalforsamling.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2017.
Der henvises til den skriftlige beretning.
Følgende hovedpunkter kan nævnes:
-

-

-

Vandmængder, I kalenderåret 2017 har vi oppumpet 53.971 m3
mod opkrævet kr. 48.620. Dette har så været et spild på ca. 8 %.
Så denne gang holder vi os under de 10 %. Vi slipper derfor at skulle
betale en strafafgift som vi blev påduttet i 2016. En af grundene er at
vi løbende har fornyet ledningsnettet og de nye fjernaflæsningsmålere. Dog et spild i forbindelse med gravearbejdet vedr.
kloakseparationen. Fremadrettet laver vi 2 kontrolaflæsninger for
løbende af tjekke vandspildet.
Nye tilslutninger har der ikke været i 2017.
Strømforbrug.
I 2014 var strømforbruget
32.038 kwh.
I 2015 var strømforbruget
31.899 kwh.
I 2016 var strømforbruget
33.572 kwh.
I 2017 var strømforbruget
30.424 kwh.
Faldet i Strømforbruget hænger lidt sammen med at vi har oppumpet
mindre i 2017 end i 2016.
Vandanalyser. Agrolab har i det forløbne år foretaget 4 lovpligtige
kontroller på værket og ledningsnettet. Desuden er vi blevet påduttet
at foretage 1 ekstra kontrol pga. det tidligere imprægnering på
Stationsvej. Herudover yderligere en ekstra prøve vedr.
sprøjtegiften, desphenyl-chloriddanzon. Alle prøver viste, at der er
godt vand i Over Jerstal vandværk. Prøveresultaterne ligger på vores
hjemmeside.

-

-

-

-

Vandmålere. Vi har nu haft fjernaflæsningsmålere i hele 2017. Den
seneste aflæsning har vi foretaget den 30. december 2017, hvor vi
kørte forbi samtlige forbrugere. Denne tur tager ca. 2½ time, men
den er det hele værd. Vi er sikre på, at få alle aflæsningerne og at de
er korrekte. Dette kan måske være en factor til at vandspildet er
blevet reduceret.
Forbrugerinformation Efter generalforsamlingen vil vi som vanligt
sende forbrugerinformation med diverse informationer, så som
bestyrelsesmedlemmer, vandanalyse mm. Så er den jo ajourført med
evt. nye bestyrelsesmedlemmer. Vi har igen i år lavet aftale med
udgiverne af Over Jerstal Posten, som vil trykke informationen i
avisen. Vi kan kun opfordre jer til at gemme den og bruge den når I
skal henvende jer til bestyrelsen. Det er en rigtig nyttig
information.
Hjemmesiden. Bestyrelsen vil dog også gerne lige slå et slag for
vores hjemmeside, hvor vi kommer med rigtig mange vigtige og
gode oplysninger og informationer. Her kan man ligeledes finde
bestyrelsesmedlemmerne og hvordan man kommer i kontakt med
dem. Vi vil også så vidt muligt ligge informationer ud i forbindelse
med ledningsbrud. Vi har fortsat et rigtigt godt samarbejde med
Gunnar Hansen, som ajourfører hjemmesiden straks efter vi har
videregivet dem til ham. En STOR TAK til Gunnar.
Facebook. Vi har i bestyrelsen drøftet facebook til at formidle informationer vedr. vandværket ud på. Vi har derfor oprettet en vandværkside på facebook – dog er den ikke færdigudviklet. Jo flere
oplysninger vi kan melde ud, både på hjemmesiden og på facebook,
jo bedre er det.
Ledningsbrud. Vi har haft en del ledningsbrud i forbindelse med
gravearbejdet til den nye kloaksaperation. Dette kan ikke helt undgås
i forbindelse med dette enorme projekt. Dog skal der siges at alle
omkostninger bliver betalt af Arkil/Provas.
Herudover har vi ikke haft de store ledningsbrud og fremadrettet vil
der også komme færre, i takt med at vi har investeret i nye vandledninger. Bestyrelsen opfordrer til at ringe hvis der er mistanke om
brud.
Ler oplysninger. Som de forgangne år sender vi LER oplysningerne
til alle entreprenører, som har interesse i, at skulle grave i vores
forsyningsområde. Vi har ved sidste generalforsamling fortalt, at vi
overvejede at få lagt nye hovedledninger ned i forbindelse med
separatkloakering som vil ske i den nærmere fremtid, men da denne
separatkloakering skal ligges midt i vejbanen, så vil dette ikke være
en god løsning for vandværket, da hovedledningen skal ligge i
fortovet, så denne løsning er vi gået fra igen.

-

-

Kursus. I 2017 har vi ikke været på nogen kurser, og det skyldes at
bestyrelsen pt. er rigtig godt ajourført med bestyrelsesarbejdet. Det
har ikke været nødvendigt.
Investeringsplan Vi har fået udskiftet hovedledningsnettet på
Stationsvej i 2017 og Passagen er blevet udskiftet her først i 2018.
Udgiften vedr. Passagen vil derfor først komme med i næste års
regnskab. Dette betyder at vi næsten har fået renoveret al
ledningsnet på vestsiden af jernbanen. Næste fornyelse vil så i
fremtiden ske på østsiden.
Tethys. Vi anvender ledelsessystemet, Tethys og det har vi nu gjort
over en årrække. Dette system hjælper os med at styre de forskellige

-

opgaver, og dem har vi rigtig mange af. Vi er blevet meget mere dus
med systemet og er rigtig glade for det. Dette kan også hjælpe til,
hvis der skulle komme udskiftning i bestyrelsen. Så vil der være
nemmere at kunne overtage arbejdsopgaverne.
Tab på andelshavere. I 2017 har vi haft en del tab. Dette har
været hvor virksomheder er gået konkurs, dødsboer, flytninger mv.
og det er vi jo ikke herre over. Vi forsøger eller nærmere Peter
forsøger ihærdig at få inddrevet pengene så hurtigt som det
overhovedet kan lade sig gøre. Så det er rigtig dejligt, at Peter har
smidt arbejdshandskerne fra boligselskabet og ligger al kraft og
styrke i arbejdet med vandværket. Regningen for alle tab lød på kr.
26.526.

Til sidst takkede formanden, bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017. Det har igen været et
år med store udfordringer, men også et rigtigt spændende år. Der skal også lyde en STOR TAK
til vores "arbejdsmand", Jens Schulz - for hans store hjælpsomhed. Uden ham ville vi få det
lidt svært, fordi vandanalyserne bliver taget når vi andre er på arbejde. Tusind tak.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Peter Nielsen forelagde regnskabet for 2017
Årets overskud lyder på kr. 11.315
Peter Nielsen gennemgik regnskabet men ellers
henvises til det trykte regnskab.
Der var ingen spørgsmål eller indvendinger til regnskabet.
Herefter blev regnskabet godkendt
4. Forelæggelse af budget 2018 til godkendelse
Peter Nielsen forelagde budgettet 2018.
Der henvises til det trykte budget.
Ingen indvendinger til budgettet.
Det forelagte budget blev godkendt.
5. Forelæggelse og godkendelse af nyt takstblad 2019.
Peter Nielsen gennemgik takstbladet. Det blev en større gennemgang fordi han
forklarede om at Haderslev kommune ikke her enig med os, at vi beregner efter lejemål
og ikke pr. måler. Danske Vandværker er helt med på vores side.
Bestyrelsen havde et forslag om at hæve vandafgiften med 50 øre pr. m3. Niels kom
med en bemærkning om at det kun ville betyde kr. 50 mere pr. år hvis vandforbruget
var kr. 100 m3.

Flemming Madsen havde et spørgsmål om taksten bliver sat ned igen når
kloakseparationen er færdig i byen. Det kunne Peter svare nej til, fordi det jo altid er
godt at have noget på kistebunden til uforudsete udgifter.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er:
Jan Eriksen
Jesper Johnsen
Peter Nielsen
Der blev foreslået genvalg af Jan Eriksen, Jesper Johnsen og Peter
Nielsen.
Ingen yderligere kandidater blev foreslået, hvorfor

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer:
Jan Eriksen
Jesper Johnsen
Peter Nielsen
Valg af to suppleanter:
På valg:
Allan Hansen
Andy Wojtczak Sørensen
Der blev foreslået

Allan Hansen
Andy Wojtczak Sørensen

Der blev valgt

Allan Hansen
Andy Wojtczak Sørensen

8. Valg af revisorer
På valg er:

Niels Schulz
Jesper Arendrup

Der blev foreslået genvalg af Niels Schulz og Jesper Arendrup.

Valgt som revisorer blev således:
Niels Schulz
Jesper Arendrup

Valg af revisorsuppleanter:
Der blev foreslået Jens Schulz og Karsten Hansen
Valgt som revisorsuppleanter:
Jens Schulz
Karsten Hansen

9. Eventuelt
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for ro og orden og gav
ordet videre til formanden.
Formanden takkede Niels Schulz for hans dirigentindsats for en god, sober og
saglig generalforsamling og erklærede generalforsamlingen 2018 for afsluttet.
Herefter var vandværket vært ved en bid brød med dertil hørende drikkevarer.

Dirigent
_____________________
Niels Schulz

For referat: Kjeld Greve

Formand
________________________
Kaj Schulz

