Nørup Vandværk a.m.b.a.
Sekretæren, laumller02@gmail.com
NR. 103a Referat af generalforsamling den 21. marts 2018 kl.19 i Nørup Hallens cafeteria.
Tilstede fra bestyrelsen: Jan – Knud – Gunda – Ole – Claus – Lau. Fraværende Carsten.
Foruden deltog 8 brugere.
Mødeleder: Jan Møller Rosenberg
Valg af dirigent: Niels Jakob Nielsen
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Formandens beretning: 2017 har været et rimeligt år, stabil drift på værk og net. Solgt 51940 m vand.
På vandværket er alle råvands- og udløbsmålere testet inden for tolerance. Udover de med myndigheder
aftalte vandkontroller, er der yderlig testet for Chloridazon methyl-desphenyl-chloridazon og desphenylchloridazon, der blev ikke fundet noget. Vandkvaliteten på Nørup Vandværk må siges at være helt i top og
med et niveau af hårdhed som middelhårdt.
2 nye brugere er blevet tilsluttet i 2017.
Låneaftale med kommunen er ophørt 31-12-2016 og restgæld eftergivet.
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På grund af underskud i 2016 og 2017, har bestyrelsen besluttet at hæve m prisen med 1 krone.
I 2017 har St-Lihme vandværk og Lihmskov Vandværk henvendt sig for sammenlægning med Nørup.
St-Lihme vandværk blev afslået på grund af at det krævede en stor investering på Nørup Vandværk med
risiko for at nuværende brugere kunne komme til at hænge på udgiften. Lihmskov er der forsat forhandlinger
med om betingelser for sammenlægning.
I eftersøgning af vandspild er der fundet 2 utætheder som er repareret. Smedens Ager er ved at blive
undersøgt nu.
Beretning blev godkendt
Kassererens beretning:
Det reviderede regnskab for 2017 og budget for 2018 blev fremlagt og gennemgået.
Begge blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg

Jan Møller Rosenberg
Knud Lind
Lau Møller
Claus Mortensen

Alle blev genvalgt
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg

Flemming Buch – nuværende 1. suppleant
Marius Skjødt Nielsen – nuværende 2. suppleant

Begge blev genvalgt
Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg

Finn Ole Madsen - revisor
Niels Jakob Nielsen – suppleant

Begge blev genvalgt
Indkomne forslag: Ingen
Eventuelt: Der blev stillet følgende spørgsmål:
Stigning med 1 krone pr. m3 gave anledning til en del snak i forhold til underskud – skulle stigning fordeles
anderledes evt. i kombination med fast afgift.
Pris for at gøre vandet blødere.
Vandværkets minimums leveringstryk, lægges på hjemmeside.
Om bestyrelsen ved hvordan den skal forholde sig til private PWT anlæg.
De 4 spørgsmål bliver sat på næste møde dagsorden.
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