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Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget forelægges til godkendelse.
Valg af bestyrelse. På valg er:
Per Niebuhr (genopstiller)
Jan Lauridsen (genopstiller)
Troels Hedelund (genopstiller)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor. På valg er:
Preben Sønderskov (genopstiller)
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt

Valg af dirigent blev Preben Sønderskov
Valg af stemmetæller blev Jan Kirial
Formandens beretning:
Projekter 2017/2018
• Udskiftning af effekttavle på vandværket. Har været anbefalet i tilstandsrapport fra 2005, og er nu blevet ordnet.
Styringen er nu forberedt for tilslutning af nødstrømsgenerator (på budgettet for 2018).
• Udskiftning af pumper i begge boringer. B1 pumpe var fra 1999, og kun testet i 2005. Det anbefales at teste
pumperne hvert 5. år.
• Renovering af vandværket indvendig. Maling og klinker på gulv. Etablering af håndvask samt brønd med
indbygget dykpumpe. Derudover pudsning af udv. sokkel.
• Elektroniske målere. (Vil belaste likviditeten med ca. 265.000. -) – Årlig udgift på ca. 4.300. - til Kamstrup.
Ledningsnet:
• Udskiftning af forsyningsledninger til 3 forbrugere på Sognevej
• Nedlæggelse af brønd på Bavnehøjsvej på mark. (Ved søen)
• Omlægning af målerbrønd på Damager. (Var installeret 20cm under terræn)
• Lukning for vandet pga. brud på mejerigrunden 29.01.2018.
Vandkvalitet:
• Ved at udskifte pumper, vil vi få et roligere rå vandspejl, og en lavere sænkning under op pumpning. Dette vil
forhåbentligt føre et lavere Nitrat niveau med sig, da dette som regel befinder sig i den øvre del af grundvandet.
• Hårdhed. Vores vand er Temmelig Hårdt, med en værdi på 15dH. Efter kontakt til Danske Vandværker og talt
med deres konsulenter, viser det sig at ikke at være lige til at reducere kalken. Ultralydsanlæg er den måde
hvor det økonomisk er muligt (ca. 500-600kr/forbruger – ca. 120.000kr), men der er er meget svingende
tilbagemeldinger om værdien af investeringen. Jeg har talt med 3 vandværker der har købt et sådan system, og
ens for alle er at testudstyret gav gode tilbagemeldinger, mens de indkøbte anlæg, gav meget svingende
tilbagemeldinger. Hårdheden bliver ikke mindre, men kalk krystallerne ændrer form. Dvs. meget svært at
dokumentere effekten.
• Chloridazon analyser viste værdier vel under de fastsatte grænseværdier (max 0.1mikrogram/L). Vi har
0,034mikrigram/L, og Miljøstyrelsens sundhedsmæssige acceptable grænseværdi er fastsat til 300 mikrogram/L
for voksne, og 50 mikrogram/L for børn.
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Nye forbrugere:
• Plantetorvet i Bjerregrav St. By, vil aftage ca. 3000m3/året
• 13 nye beboere på Hobrovej 360
Bestyrelsen:
• Troels vil gerne vælges for to år næste gang, men for at følge den 1 årige valgperiode, som var betingelsen for
hans valg, er han på vag i 2018, og vil først kunne vælges for 2 år i 2019.
• Kurser: Distribution af drikkevand (Jan og Per)
Forsyningssikkerhed
• Rds Spildevand indkaldte til møde i marts 2017, og igen til opfølgning senere på året. Resultatet blev fra vores
side, at vi ikke ønsker at være en del af den store udgift, da det også vil kræve en del investeringer fra vores
side på ledningsnettet.
• Kousted foranledigede et tilsvarende møde igen i januar 2018, hvor indholdet stort set var det samme, og det
var vores holdning også.
• Vi har derimod lavet en handlingsplan for en evt nødsituation:
1. Akut – kontakt til Beredskabsstyrelsen for tanke med drikkevand.
2. Midlertidig – slange forsyning fra Asferg vandværk. Deres forsyningsområde fletter sammen med Råsted,
ved det nordligste forsyningspunkt.
3. Permanent – Fast forbindelse fra Verdo fra Midtvejsområdet og direkte til vandværket. Om der til den tid,
skal være tale om køb af vand, eller en direkte overtagelse, må vi lige tage senere.
• Vi har møde med Verdo senere i marts for at diskutere en sådan sammenkobling i detaljer, og evaluere de
muligheder der forligger og betingelser for vandkøb/sammenslutning.
• I forbindelse med forsyningssikkerheden, har vi besluttet at indkøbe vores egen nødstrømsgenerator.
IT sikkerhed og Persondataforordningen(GDPR).
• Troels Hedelund vil udarbejde vores persondatapolitik, og vil offentligøre den på vores hjemmeside, inden for
lovens tidsramme.
• Bestyrelsen har i forbindelse med denne gennemgang tilføjet Cyberforsikring til vores aftale med Tryg.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Fremlagt af Aage Lose, og ingen kommentarer, og hermed godkendt.
Budget forelægges til godkendelse.
Fremlagt af Aage Lose, og ingen kommentarer, og hermed godkendt.
Valg af bestyrelse.
På valg er:
Per Niebuhr, og blev genvalgt
Jan Lauridsen, og blev genvalgt
Troels Hedelund, og blev genvalgt
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Valgt; Niels Emil Andersen, og Jens Laursen
Valg af revisor:
På valg er:
Preben Sønderskov, og blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant.
Valgt: Poul Erik Køpke
Ingen bemærkninger til evt.
Preben Sønderskov afslutter generalforsamlingen.
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