Generalforsamling i Begtrup Vig Vanddistributionsselskab
søndag den 1. august 2021 på Cafe Mejeriet.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Valg sf 3 bestyrelsesmedlemmer. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Ole Bollesen er
villige til genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor. Henning Ibsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Valg af revisorsuppleant.
Indkomne forslag fra medlemmerne.
Eventuelt.

Der var mødt 33 medlemmer, hvoraf 25 var stemmeberettiget.
Ad. 1: John Christiansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Ad. 2: Formandens beretning for år 2019 0g 2020 lød således..
Som tidligere meddelt den 15. april 2020 har bestyrelsen for ovennævnte vandværk været nødt til at
aflyse den planlagte generalforsamling den 24. maj 2020 grundet coronakrisen.
Vi har derfor ikke mulighed for at vælge en ny bestyrelse, hvilket betyder, at den nuværende
bestyrelse fortsætter indtil den ordinære generalforsamling 2021.
Det forhindre dog ikke bestyrelsen i at sende den årlige bestyrelsesberetning/formandens beretning
ud til vore andelshavere. Beretningen vil blive udsendt pr. mail eller kan læses på vores nye
hjemmeside, som er www.begtrupvigvand.dk.
Hermed beretningen for de forløbne år:
1. Medlemstal: 2019: 565 (+1)
2020: 569 (+4)
2021: 586 (+17)
Vi forventer i de kommende år en stor stigning af medlemmer, idet der stadig er mange ubebyggede
grunde i vores område. Desuden er der udlagt et nyt område før Eg, der vil omfatte ca. 34 grunde.
2. Vandforbruget: 2018: 23676 incl. Lamhøj
2019: 20699 ”
”
Vores vandspild har i det forløbne år været på 1382 m3,hvilket er betydelig lavere end det foreår.
Vandforbruget for 2020 har været 27500 m3
Vandspildet er øget til 4470 m3.
3.Vandkvalitet:
Begtrup Vig Vandværks bestyrelse og bestyrelsen for Fællespumpestationen Skellerup Enge, hvor
vi modtager vores vand fra har fokus på kontrol af vandkvaliteten både på selve pumpestationen,
højdebeholdere samt hos forbrugerne. Hertil kommer forsyningsselskabernes egne prøvetagninger. Vi har i januar måned 2020 modtaget kontrolprogram for Begtrup Vig Vandværk 2020-2024
fra kommunen og får analysefirmaet Eurofins til at foretage disse analyser.

Vi har i det forløbne år ikke haft problemer med drikkevandskvaliteten, der fortsat er i orden.
På Begtrup Vig Vandværks hjemmeside kan man se prøveresultaterne ligesom man på Fællespumpestationen Skellerup Enges hjemmeside kan se de prøvetagninger, der er foretaget her.
4.Driften:
Vi er ved at færdiggøre renoveringen og digitaliseringen af ledningsnettet. Nu er det planen, at vi
indenfor de nærmeste år i.f.m. med udskiftning af vore vandmålere vil installere digitale vandmålere, der gør det muligt for os at hente oplysninger om vandforbruget hos vore andelshavere.
Det vil betyde, at forbrugeren ikke længere skal indsende disse oplysninger og sparer såvel forbruger som vandværkets kasserer for meget arbejde.
Vores digitale ledningsnet skal sendes til LERS database, så entrepenører fremtidig kan hente
oplysninger om ledningernes placering i.f.m. gravearbejde. Det sparer vi både tid og penge på.
Udgifterne beløb i 2017-18 sig op på 11.300 kr.
Som noget nyt skal vi fremover indberette til LER, hvis vi har graveskader på vores ledningsnet
ligesom vi hvert år skal indberette, at man ingen graveskader har haft i det foregående år.
Vi har aftalt med firmaet Mal-tek, at det tager sig af disse indberetninger.
Med hensyn til renoveringen af ledningsnettet som primært omfatter mindre områder øst for
vejen til Strands har dette arbejde ligget stille, da det har været svært for vore håndværkere at
overkomme dette arbejde. Her spiller coronasituationen ind.
5. Økonomi:
På Begtrupvig Vandværks hjemmeside kan man læse regnskabet for årene 19 og 20
6. Takstbladet for år 19 og 20 er også fremlagt på hjemmesiden og er godkendt af kommunen.
7. Vedtægtsændringer.
På generalforsamlingen 2019 fik vi vedtaget de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer.
De omhandler stort set en en tilpasning af vedtægterne til nugældende forhold og blev gennemgået og enstemmig vedtaget.
8. Forsikringer:
Vi har gennem Tryg Forsikring de sidste år tegnet en produkt-og erhverveforsikring.
9. Fællespumpestationen Skellerup Enge amba:
Vi har to repræsentanter i repræsentantskabet Mogens Lübker og Jørgen Christensen,
sidstnævnte blev i 2019 valgt ind i bestyrelsen for pumpestationen og genvalgt ved
repræsentantskabsmødet august 2021.
Må jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og ønske alle vore
forbrugere en god sommer.
Til formandens beretning var følgende spørgsmål:
Frede, Saturnvej 9. Er vandmålernes nøjagtighed god nok. Svar: Målerne overholder lovens krav på
maks. 4% unøjagtighed.
Henning, Uraniavej 10. Kunne ikke få beregning af vandspild til at passe med forbruget. Svar: Det
skyldes at forbruget på Isgård indgår i beregningen.
John, Tangvej 28. Er persondataloven overholdt. Svar: Det fremgår af hjemmesiden.
Ad. 3: Mogens Varsted gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 4: Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Ole Bollesen blev genvalgt.
Ad. 5: John Christiansen blev valgt til suppleant.
Ad. 6: Keld Basse, Jupitervej 6 blev valgt til revisor.
Ad. 7: John Szygenda, Carlsvognsvej 9 blev valgt til revisorsuppleant.
Ad. 8: Ingen indkomne forslag.
Ad. 9: Ingen bemærkninger.

