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Referat fra generalforsamling i Mern Vandvark
Afholdt den 30. marts 20I'7 kl. 19 i Mern Forsamlingshus
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Rubin Mikkelsen som diriEent, Robin blev valgt som dirigent,
Rubin takkede for valget, og understregede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Generalforsamlingen var annonceret i Sydsjalliands Tidende den 8. marts 2017, ligeledes har der
varet opslag om generalforsamlingen pA vandvarkets hjemmeside.

2) Bestyrelsens beretning om det forlsbne Ar
NedenstAende beretning blev fremlagt af formanden (HC).

Antalforbrugere
I dag er vi 555 andelshaver og 661- forbruger. I i2016 fik vi tilgang af en ny andelshaver.

Oppumpet og udpumpet vandmangder i 2016
Vi har oppumpet i alt 78.826

m3.

Filterskyl samt eget forbrug m.v. i alt 3.895

m3.

Eksport til andre vmrker (Balle og Rastofte) i alt 5.880
Udpumpet i alt 68.551

m3.

mg.

Solgt til forbruger i eget forsyningsomrAde 54.4L4 m3.
Det er ca. til 83 m3 pr. bogligenhed (lejlighed og parcel).
Det giver et spild ph13.624 m3, svarende til 19,9 %.
Vandspildet vender jeg tilbage til senere.

Stnomforbrug
Stromforbruget pA verket er opgjort til 68.546 kWh. Det svarer til 0,869 kWh. pr. oppumpet ms vand.

Bestyrelsesarbejde (mgdef kursus m.m.)
2OL6 har igen

varet et spanende og travlt Ar for bestyrelsen, der har vreret mange bolde i luften.

Vi har afholdt 9 bestyrelsesmsder pA verket.
Der udover har nogen af os varet pA regnskabskursus ved Danske Vandvarker.
Temalordag i Nykabing ved Danske Vandvarkelr.

Vandverksmesse i Roskilde ved Danske Vandvarker.
Et representantskabsmode og et medlemsmode iVandrAdet.
Der er 3 der har varet pA kursus i Hygiejne ved Vandvarkdrift ved Danske Vandverker. SA nu er vi
nu 4 der mA gA ind iVandvarket.
Jeg selv (formanden) sider i vandrAdets bestyrelse. Der har vi afholdt 10 bestyrelsesmoder, og
afuiklet et representantskabsmode, et medlemsmsde hvor kommunen og evt. foredragsholdere
deltager.

Vi har varet pA besog hos Allerslev Vandverk og set pA deres nye el-tavle, som er et SRO anlag.
Besoget var arrangeret af Bent fra vandteknik. Vi har ligeledes varet en tur nede og se et SRO
anlag i Ore ved Stubbekabing. Dette besog var arrangeret af Michaelfra Contech.
Dette vender jeg tilbage til.

Fornyelser pr6 ledningsnefiet
februar gik vi gang med at lave lidt fornyelser pA ledningsnettet. Vi startede med at etablere en ny
forsyningsledning fra Engvej ud til Gl. Prrestovej, hvor der samtidig blev nedsat en mAlerbrsnd.
I

Derefter etablerede vi en ny forsyningsledning ned af Engvej, hvor der samtidig blev etableret nye
stikledninger, og nedsat 3 mAlerbronde.
Der er blevet etableret en ny ledning under Lillielndalsvej over til Stadionsvej,
Der blevet etableret nyt stik til Gl. Prrestove124, samt ny mAlerbrsnd. Dette var nodvendigt da den
gamle stikledning gik igennem haverne fra Smedevej. Denne ledning er nu afkoblet pA Smedevej.
I marts mAned gik vi i gang med arbejder pA Kalvehavevej. Her fik vi etableret en ny
forsyningsledning fra Karmindevej, og ned til skolen. Samtidig blev der etableret nye stik (til nesten
samtlige forbrugere), og der blev nedsat 6 mAlerbronde.

Dette blev gjort, da den gl. ledning bestod af en Eternit ledning, og gamle jernror. Ligeledes var
steder hvor alt vandet ikke blev mAlt.
Der ud over har vi nedsat 3 mAlerbrznde.
Sidelsbende med fornrevnte arbejder har vi udfort almindelig vedligeholdelse pA ventiler
mAlerbrande, stophaner og lignende.

i

Vandbrud/vandspild
varet et temligt stort brud. Under reparation af dette brud konstaterede vi, at
der lA en gammeljernledning. Denne skal udskiftes pA et tidspunkt, nAr der er midler til dette.
PA Hybenvej har der

Der har ligeledes v€ret et stsrre brud pA Manvej.
Ved mAleraflasningen ijanuar, kunne vi konstatere, at der blev leveret dobbelt sA meget vand til
Kindvig, end der kunne aflases hos forbrugernt-'.
Vandteknik blev sat pA opgaven, og efter nogen sogning fandt vi bruddet ved en brandhane pA
Sagebyvej. Dette brud har veret vanskeligt at konstatere, da vandet rendte lige ned i en narved
liggende vejbrand.
Vi har kontaktet Midt- og Sydsjrellands Brand og Redning, vi fik tilladelse til at nedlregge denne

brandhane. Samtidig droftede vi de ovrige branrdhaner, vi snskede oplyst om hvornAr vi mAtte flytte,
og evt. nedlagge haner hvis dette blev aktuelt pA et andet tidspunkt. Beredskabet oplyste, at haner
der ikke er forsynet med en vandledning pA minimum pA en 110 mm, kan flyttes/nedlagges.
Dog er vi af den formodning, at beredskabet gerne vil orienteres om dette inden nedlreggelsen
foretages.
Vi har efter slojfningen af brandhanen, kort en ekstra mAleraflresning i omrAdet. Denne mAling viste,
at der ikke lengere er spild i dette omr&de.

Skul kontol ude arealer og $elve vandvarket
Skur/overdrekninE - Vi har fAet lavet gavle pA vores skur (overdrekning af nadstromsanlag).
Udearealer - Frerdiggorelse af flisearbejdet omkring vandverket. Ligeledes har vi fAet asfalteret fra
vejen ind til vores lAge.

Vandverket - Der er blevet sat en ny sidekanalsblaser op i iltningsrummet. Den gamle var brrendt
sammen (den var fra 1988).
Kontor - Vi har investere i en ny computer til vanrdvrerket, samt en til ledningsregistrering.

Takstblad
Vi har arbejdet hArdt med lave et nyt taksblad, da dette skal laves efter den nye regnskabslov, da
denne ogsA er galdende for vandvarker. Takstbladet er blevet sendt til kommunen, som efter 4
mAneder har fremsendt en godkendelse af vorers takstblad.
Ansogningen blev indsendt fsrst i december 201-6, og den 16. marts 2OL7 fikvi godkendelsen fra
kommunen. Det er meget hurtigt, da der er vandvmrker som har ventet i over et Ar.
Det nye taksblad indeholder lidt prisstigninger, nedenfor ses posterne der er havet.

- Fast Arlig drift bidrag
- Vandafgift pr. m3

- Forsyningsledningsbidraget og stikledningsbidrag for ny tilslutninger er ogs& steget lidt.
Vi ser nermere pA prisstigningerne, nAr vi nAr til dette punkt pA dagsordenen (godkendelse af
takstbladet).

Forventet vedligeholdelsesarbejderlr ZOIT
Forventet vedligeholdelsesarbejde jf. investerinrSsplanen:
Flytning af stik pA t-illiendalsvej (fra Banevej til Stadionsvej), og afkobting af gt. stobejernstedning v/
Lilliendalsvej 21.
Udpumpningsanlarg moderniseres med ny el-tavle og SRO anlag.

opmAling og indtegning af vandledninger, hovedskyder og mAlerbrsnde i et nyt tegneprogram,
Vores ledninger skalvare digitaliseret inden udgangen af 2019 (Dette arbejde udfsres af Kasper).
Etablering al mltlerbrsnde hos alle der ikke har, (det vil lobe over en S-Arig periode),
Etableri

n

g af nodforsyn ingsledning

ti I

Allerstev.

Vandanalyser
Vi overholder vandkvalitetskravene, men har en lille overskridelse pA farvetal.

To gange begranset

Planlagte analyser
kontrol- Disse bliver taget pA ledningsnettet.

En normal kontrol (inkl. sulfat, fosfor)

-

Denne bliver taget pA vrerket.

En udvidet kontrol (inkl. metan og svovlbrinte)

-

Denne tages pa vmrket.

En for organiske mikroforureninger (pesticider, nedbrydningsprodukter, aromater (BTXN) og
organiske klorforbindelseQ - Denne tages pA vrcrket.
En for uorganiske sporstoffer (asen, bor, cobolt, nikkel og strontium)
ledningsnettet.

Afslutn

in

-

Denne tages pA

gen pii b,estyrelsesberetn ingen

Jeg vil gerne afslutte med at takke de forbrugere, som nar varet bersrt af ledningsarbejdet for deres
tAlmodighed. Ligeledes viljeg takke bestyrelsen for et rigtigt godt sammenarbejde.

3) Det reviderede regnskab forlegges til godkendelse
Kassereren (MP) fremlagde det reviderede regnskab, og forklarede lidt hvordan det hang sammen,
Efterfolgende blev de fremmodte bedt om at gennemlase noterne, og stille evt. spargsmAl.
Spargsmal fra salen: Der var ingen spargsmal, regnskabet blev godkendt.

4) Godkendelse af takstblad
Michael gennemgik det fremlagte takstblad, MP oplyste hvor stort et arbejde der ligger bag
takstbladet, og hvordan bestyrelsen er nAet frem til de fremlagte takster.
MP oplyste at takstbladet er godkendt af kclmmunen.
SpargsmAl fra salen: Hvad er er endringen i forhold til sidste Ar, og hvad er forventningerne til de
kommende Ar. Kan i dele den ud over de fem Ar, eller er det pr. Ar.
Svar til salen: Nej vi kan ikke spA om fremtiden (reparationer m.v.), men investeringsplanen er et
rigtigt godt redskab, da vi ikke skal sjusse os til taksterne som tidligere. Taksterne er nu fastlagt
efter de planlagte investeringer, og heraf forventede udgifter som fremgAr af investeringsplanen.
Investeringsplanen er planlagt for en periode pA S Ar.
Takstbladet blev herefter godkendt.

5) Budget for det kommende Ar fremlagges til godkendelse
MP forklarede sammensatning af vores budget, og sammenhengen med investeringsplanen,

SpargsmAl fra salen: Der var ingen sporgsmAl, det fremlagte budget btev hermed godkendt.

6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

PA valg tor 2 Ar er folgende:

Bestyrelsesmedlem, Michael petersen (villig til genvalg)

-

Bestyrelsesmedlem, Helge christensen (villig til genvalg)

Michael blev genvalgt

-

Helge blev genvalgt

Suppleant (Ny valg), bestyrelsen foreslog Kristian Larsen, Monvej 152

- Kristian blev valgt

7) Valg af revisor og suppleant, valges for 1 Ar
Revisor, Knud Larsen

-

Villig til genvalg

Revisor suppleant, Helge Petersen
Sundberg - Tove blev valgt

-

-

Knud blev genvalgt

Modtager ikke genvalg (NY VALG), bestyrelsen foreslog Tove

8) Behandling af indkommende forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.

9) Eventuelt
John Hove snskede oplyst, om vandvarket er fardige med udskiftning af vandledninger der hvor
der snart skal etableres ny asfalt.
Bestyrelsen oplyste, at vi er klar til at der kan etableres ny asfaltering, Vi kan naturligvis ikke
garantere, at der ikke kan komme et brud pA en vandledning som skal repareres, men der mangler
ikke at blive udfsrt nogle planlagte udskiftninger.
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