
Referat 04-2019 fra Generalforsamling onsdag d. 20. marts 2019 

Tilstede: 

Niels-Jørgen Pedersen 
Jens-Kurt Jensen 
Karsten Engebæk 
Rene Nissen (suppleant) 
Hans Jørgen Andersen 
Jørgen Stenderup 

Øvrige tilstede: 

Bent Jørgensen (revisor) 
Kurt Munk Jensen (revisor) 
Jens Jensen (Gæst) 

1. Valg af dirigent 

Bent Jørgensen er valgt til dirigent 
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 
Referent JS 

2. Bestyrelsens beretning 

Formandens beretning indsat. 

Andst VandværkAmba 
Generalforsamling den 20. marts 2019. 
Formandens beretningfor 2018. 

DAGSORDEN 

Vi har i dag rundet de 400 tilslutninger til Andst Vandværk, så der er fortsat vækst i befolkningen i Andst. 
Vi har fortsat en god overvågning af vandforbruget via vores timeregistreringer, og har efterhånden fået næsten alle 
målere med i registreringen. Vi har dog stadigvæk nogle målere, som har jerndæks/er eller i perioder bliver 
oversvømmet af overfladevand så det kniber med at få. dem aflæst via vores digitale system. Det er den enkelte 
forbrugers ansvar, at sikre vandmåleren mod uhensigtsmæssige hindringer for aflæsning af måleren digitalt. 
Via vores overvågning af forbruget har vi været i kontakt med adskillige forbrugere og gj art opmærksom på at der er et 
konstantforbrug som kan være en lækage. 
Vi harfået tinglyst vores antenne ved efterskolen, ligesom vores hovedledning mellem Enggårdsparken og Sølykke er 
blevet tinglyst. 
Der popper stadigvæk nye pesticider op, så vort analyseprogram udvides løbende, men heldigvis har vi ikke pesticider i 
vores vand. 
Vi har været gennem vores første år med Persondata/oven, som betyder at vi har lavet procedure for håndtering af de 
oplysninger vi får om vores forbrugere. Persondata/oven er forsat under indkøring, så på sigt håber vi mindre 
firkantede og uhensigtsmæssige tolkninger af Loven. 
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Vi har gennem nogle år ventet på at regulativet skulle godkendes af politikerne i Vejen kommune. Nu er det endelig 
lykkes og med den udformning vandrådet ønskede. Regulativ er retningslinjer og regler for at drive et vandværk og 
gælder for alle vandværker i Vejen og vandrådet er sammenslutning for vandværker i Vejen Kommune og er 
bindeleddet mellem Vandværker og Kommunen) 
I forbindelse med valget til byrådet blev vandforsyningsplanen en del af valgkampen og byrådet ville vurdere om det 
var muligt at ændre beslutningen om, at private vandforsyningsboringer skulle nedlægges og forbrugerne tilsluttes den 
almene vandforsyning senest i 2030. 
Da de almene vandværker har været nødt til at dimensionere deres anlæg i henhold til den nuværende 
vandforsyningsplan, ville ændringer i vandforsyningsplanen betyde erstatningskrav mod kommunen. Derfor blev den 
nuværende vandforsyningsplan fastholdt. 
I efteråret lavede vi en aftale med Vejen Forsyning om leje af deres landmålerassistent Hishamfor registrering af 
stophaner ved vores forbrugere. Det har været en succes og arbejdet blev afsluttet i starten af 2019. Vi har dog 
stadigvæk stophaner, som heller ikke Hisham kunne finde . 
I efteråret har vi fået indlemmet 12 grunde i Hjortebakken til vores forsyningsområder og ser frem til de første 
tilslutninger. 
Vi har fået klarlagt uhensigtsmæssige placeringer af stikledninger som går ind over anden forbrugers grund, som vi vil 
få rettet op på i 2019, hvor det udbydes blandt lokale håndværkere. 
Vores rentvandsbeholder er efterhånden snart 50 år gammel og er udformet som en firkantet betonbeholder placeret 
delvis under jorden. Vi har brugt mange penge på at få den renoveret for ca. 10 år siden, men i foråret fik vi beholderen 
inspiceret og fik den nedslåede melding, at samtlige fuger skulle skiftes i hele beholderen. En udgift på ca. kr. 100. 000 
og med risiko for udskiftning af fugerne igen indenfor få år eller måske helt ny beholder. 
Forskning af udformningen af rentvandsbeholdere har vist, at vores firkantede beholder har en meget dårlig 
udformning med risiko for samling af "gammelt " vand i hjørner, ligesom beholderens volumen er i overkanten af hvad 
der anbefales for en god udskiftning af vandet i beholderen. 
Med en betonbeholder som vores er der risiko for skimmelsvamp og forurening fra f eks. indsivende overfladevand 
På den baggrund har vi undersøgt mulighederne for atfå en mere sikker og langsigtet løsningfor vores 
rentvandsbeholder. 
Vi har således været i dialog med vandværksspecialister og kommetfrem til en løsning med 2 stk. ståltanke placeret i 
den nuværende rentvandsbeholder og med en forhøjelse af væggene og ny tagkonstruktion. 
Arkitekt Jan Nielsen har lavet nogle skitseforslag, som vil give en fin indpasning af den "nye " bygning. Budget 1,6 mil!. 
og en levetid for beholderne på mellem 50 og I 00 år. Dermed væsentlig reduktion i vedligeholdelse. 
Vi har heller ikke i år haft vandspild fra vores ledningssystem. 
Bestyrelsen skal og bliver via kurser løbende opdateret - dels for nye bestyrelsesmedlemmer men ikke mindst på nye 
regler og udfordringer i et vandværk. 
Rene Nissen har i mere end 1 ½ år været suppleant til bestyrelsen. I den periode har Rene deltaget i mange af 
bestyrelsesmøderne, hvor han også har bidraget med mange ideer og diskussioner. 
Så det at integrere suppleanter i bestyrelsens arbejde har været en stor succes, som vi bør forsøge at fastholde i 
fremtiden. 
Ti/slut tak til bestyrelsen for de gode timer vi har haft sammen og for den positive indstilling til bestyrelsesarbejdet med 
sobre diskussioner og beslutninger. 

Eventuelt: 
Vi siger i dag farvel til Hans Jørgen efter mere end 31 år tjeneste i vandværket. 
Du har gjort det rigtigt godt i værket og har sørget for at vi har fået vand i hanerne hver dag. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Regnskab og budget forelægges sammen. 
Beierholm har ingen bemærkninger til regnskabet 
NJP gennemgik regnskabet og budget, som blev godkendt. 

Budget inkl. investeringer er godkendt. 



4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

Udskiftning af 8 stk. målerbrønde, kr. 100. 000 er godkendt. 

4.1 Vedtagelse af investeringsbudget vedr. ny regnvand-reservoir, Budget overslag ca. kr. 1.600.000 

Fåreslag til investering i ny regnvand-reservoir til ca. kr. 1.600.000 blev godkendt. 
Der ligge budget priser på ca. kr. 700. 000 til bygning samt ca. 900. 000 til tankanlæg. 
Gennemgang af oplæg fra arkitekten på tank opsætning samt en ny bygning til tank-anlægget. 

Der udarbejdes en handlingsplan ved næste bestyrelsesmøde, m.h.t. indhentning af faste 
tilbud fra leverandør. 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg: 
Jens-Kurt Jensen (modtager genvalg) - Genvalgt 
Hans Jørgen Andersen (modtager ikke genvalg) - Går af 
Karsten Engebæk (modtager genvalg) - Genvalgt 
Rene Nissen (modtager valg)- Valgt ind i bestyrelsen 

Vedr. eventuelle suppleanter 
Bestyrelses har ikke p.t. nogen kandidater til suppleant post. 
Skulle der være behov for en suppleant, har bestyrelsen mandat til 
selv at finde og vælge en. 

7. Valg af ekstern revisor 

Beierholm (modtager genvalg) - Genvalgt 

8. Valg afrevisor og revisorsuppleanter 

På valg revisor: 

9. Eventuel 

Kurt Munk Jensen (modtager genvalg) - Genvalgt 

Revisor suppleant 
Viggo Madsen (modtager genvalg) - Genvalgt 



JKJ takkede Hans Jørgen Andersen for god og tro tjeneste på vandværket i ca. 31 år. 

Bent takkede af 

Underskrift 
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Bent Jørgensen 
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J ørgert,nderup 


