Generalforsamling Karise Vandværk den 27. maj 2021
1. Valg af dirigent
John Trop Larsen blev valgt, og konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed.
2. Bestyrelsens beretning
Forbrug:
I året 2020 har vi udpumpet 133.667 m3, 1026 m3 mindre end 2019
Vi har faktureret 113.146 m3 til forbrugerne og 7.201 m3 til Permatopia, i alt 120.347 m3.
Spildet på ledningsnettet har således været på 13.320 m3, svarende til 10 %. Det er for
meget, og vi er nødt til at se nærmere på tabet.
Ved udgangen af 2020 har vi 1085 andelshavere, 4 er kommet til.
Vandprisen har også i 2020 været på 17,96 kr. inkl. moms.
Boringer:
Vi har 4 boringer, som fungerer godt. I maj 2020 blev komponenter på boring 11 ødelagt
på grund af et væltet træ og i januar 2021 pga. kortslutning forårsaget af et overgravet
kabel, men de øvrige boringer kunne fint holde vandværket kørende.
Der har i løbet af året været lidt forstyrrelser på styringen af boringerne, og der arbejdes
løbende på sagen. Vigtigst er dog, at det ikke har påvirket forsyningen.
Vandværket:
Vi har haft nogle problemer med luftfudladerne på filtrene. Ingen driftsstop.
Vandkvalitet:
Kvaliteten er meget høj, og ingen parametre er nær grænseværdien.
SMS-varsling:
Vi har 5 gange i år varslet via SMS.
Man kan til- og framelde mobilnumre til denne service via vandværkets hjemmeside.
Udskiftning på ledningsnet:
Vi har planlagt udskiftning af ledningen på Karl af Rises vej, da ledningen ligger inde på
privat grund frem til nr. 10.
Fjernaflæste målere:
Sættes i gang i 2021. Vi har nu løsninger, der er tilstrækkeligt fremtidssikrede.
Haveaffaldsplads:
Vi har holdt et positivt møde med Affaldplus om vores holdning til den foreslåede løsning –
både de midlertidige og den permanente. Vi var tilfredse, og arbejdet blev sat i gang.
Formanden rettede til sidst en tak til bestyrelsen og til vores samarbejdspartnere, der altid
stiller op, når det er nødvendigt – uanset tidspunkt på døgnet.
Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Det omdelte regnskab for 2020 blev gennemgået og herefter godkendt.
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4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Det omdelte budget for 2022 blev gennemgået og herefter godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Erik Petersen og Klaus Kej blev genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen består nu af:
• Søren Kristensen
• Leif B. Pedersen
• Jens Frederiksen
• Erik Petersen
• Klaus Kej.
Jens Rasmussen og Henrik Nielsen blev valgt som suppleanter.
7. Eventuelt
Søren orienterede om fornyelse af vores indvindingstilladelse.
John spurgte til vores pris pr. m3, ift. andre vandværker. Vi ligger formentlig midt i, men
vores grundtakst er til gengæld i den lave ende.

_____________________________
John Trop Larsen
Dirigent
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Referent
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