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Generalforsamling 2010 

1. 	 Valg af dirigent: Kaj Kristoffersen er valgt. 

2. 	 Formandens beretning: Det var den 21 marts 75 år siden at vandværket blev stiftet, hvilket 
vi regner med at fejre med en grillfesttil sommer. Der har været tilsyn fra kommunen i det 
forgangne år og vi fik ros for vores vandværk. Der er renoveret filteranlæg og problemer 
med luft er nu afhjulpet. Der er malet indvendigt i vandværket. Vi har haft en hård vinter og 
kunne se at temperaturen i vandværket var 8 grader i vandværket men hos brugerene var 
temperaturen nede på 4 grader mod normalt 9 grader. Vores vand kan sommetider bruse på 
grund af ilt i vandet, og der er for nyligt foretaget en justering af ilt således at der nu er mere 
end 5 mg/l. I enkelte prøver har der været lidt koliforme bakterier, hvilket har været væk ved 
omprøvninger inden for få dage. Senere vil Jørgen vise det nye overvågningssystem som vi 
har investeret i. 

Kurt fortæller at vandrådet har arbejdet på en ny vandforsyningsplan, der snart kommer i 
høring. Eurofins kan tilsyneladende ikke altid finde ud af den aftalte rabatordning, men det 
er vist ok nu. Beredskabsplanen for Andst Vandværk er under opdatering, således at vi ved 
et eventuelt ledningsbrud kan varetage opgaven så så få som muligt påvirkes. Der arbejdes 
på opgaven. Vandrådet har forsøgt at lave særaftaler med elværker og telefoni uden større 
held. Generalforsamlingen opfordres til at fremkomme med emner som Vandrådet kan 
bearbejde. 

Jens Nielsen spørger til om vand skal kobles til vand i Vejen. Bestyrelsen kan bekræfte at 
der ikke sker tilslutning til Vejen med vand fra Andst. Der har dog været en diskussion om 
ringforbindelser, men der er ikke forbindelse til Vejen Vandværk, hvilket dog relativt let kan 
etableres i Gamst. 

Marius Winter spørger ind til folketingets vandforsyningsregulativ , som Jens Kurt fortæller 
kun gælder for vandværker der leverer over 100.000 m3. Vi ved ikke hvornår det kommer til 
at påvirke os, men vi kan komme til at hjælpe med at betale på sigt til den skærpede kontrol. 
Der er dog ikke behov da vandværkerne i langt de fleste tilfælde sørger for en god og sikker 
kontrol. Ved dårlige prøver foretages der hurtigst muligt forsøg på at klarlægge årsagen og 
ny prøvetagning. 

3. 	 Fremlæggelse af regnskab og budget: Niels Jørgen Pedersen gennemgik det reviderede 
årsregnskab og budget. Marius Winter spørger til de henlagte midler og Jørgen forklarer 
hvad disse midler skal bruges til og at vi gerne vil være uafhængige af lånemarkedet i 



tilfælde af et behov for udskiftning. Der er endnu ikke truffet afgørelse om hvorvidt beløbet 
skal stige eller reduceres, men vi ved at der kommer udgifter inden for relativ :fa år. 
Bestyrelsen lover at foretage en vurdering af beløbets størrelse og af prisen på vandværkets 
ydelser. 

Regnskab og budget er godkendt. 

4. 	 Valg til bestyrelsen: Niels Jørgen Pedersen og Keld Thyregod Jensen er begge genvalgt. 

5. 	 Valg af suppleanter: Karsten Engebæk er valgt til 2. suppleant. 

6. 	 Valg af revisorer og suppleant: Svend Age Christiansen er valgt som revisor og Karsten 
Engebæk er valgt som revisor suppleant 

7. 	 Indkomne forslag: Ingen 

8. 	 Eventuelt: Frank fortæller om de gode gamle dage, hvor der engang manglede 20 øre i 
kassen ved en revision, og om en tur hvor to bestyrelsesmedlemmer havde 25 års jubilæum 
og var på tur til østrig i dobbeltværelser. Da Mads List havde 25 års jubilæum fik man 
boller og lagkage og efterfølgende bøf med spejlæg og en sildemad og en del snaps i den 
nævnte rækkefølge. 

Forslag fra Kaj Kristoffersen om at afvikle generalforsamling kl. 1900 fremover. 

Jørgen gennemgik tidligere tiders forbrug og priser og drog sammenligninger med dagens 
tal. Efterfølgende var der en præsentation af AQA-Web 

Kaj Kristoffersen afsluttede generalforsamlingen. Der var efterfølgende en bid brød. 

Frank takkede bestyrelsesmedlemmer og revisorerne for arbejdet i det forgangne år. 

Således opfattet. KTJ 


