Studsgård Vandværk

Voldsgårdsvej 6A
Studsgård
7400 Herning

Referat fra Ordinær generalforsamling
i Studsgård Vandværk
onsdag den 24. juni 2020
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Dagsorden:

Godkendelse af stemmeberettigede.
Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning til godkendelse.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ifølge regnskabet.
Behandling af indkomne forslag. (sendes til formanden senest 7. marts)
Budget for det efterfølgende regnskabsår – herunder fastsættelse af afgifter – der godkendes efter
generalforsamlingens eventuelle ændringer, sammen med eventuelle korrektioner af budget af indeværende år.
Valg af formand. Henning Larsen ønsker ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Peter Kristensen og Finn Kronbo begge ønsker ikke genvalg.
Valg af to suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Formanden Henning Larsen, bød velkommen til generalforsamling.

Ad 1 Godkendelse af stemmeberettiget:
15 stemmeberettigede var mødt.
Ad 2 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Erik Borg som dirigent, der blev valgt uden modkandidat. Erik Borg
takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet hvorefter
han overgav ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.
Ad 3 Aflæggelse af beretning til godkendelse.
Formanden aflagde beretning for 2019.
Der er oppumpet 44.273 m3 råvand fra vores 2 boringer. Ca. lige mange m3 på hver
boring,
Der er pumpet 43.144 m3 ud til vores forbrugere og vi har haft et spild på ca. 167 m3
som svarer til ca. 0,4%.
Der er brugt 1.129 m3 til skyllevand
Måleraflæsning ved forbrugerne er i 2019: 42.977 m3.
Vandprøverne har været fine. Dog med den lille bemærkning til dem i 2019 vi har en desværre en enkel forbruger hvor der er lidt kim i ved straksprøven.
Priser på vandprøverne er steget med 10 % i 2019 på grund af, at der bliver taget to prøver, en straksprøve og en prøve, hvor vand har løbet ca. 5 minutter samt at der bliver tjekket for flere pesticider.
Boringskontrol er blevet rigtig dyre ca.14.000 kr. pr. boring og skal tages hver 4. år
Vi får vores nye/fundne stophaner målt op ca. hver andet år, så hele ledningsnettet bliver
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opdateret.
Måleraflæsningen får vi hjem elektronisk, så vi kan se, hvis der et unormalt forbrug
Underskud 2019 er på grund af at SRO er blevet opdateret for ca. 195.000 inkl. El arbejde
og ph måling konstant kan følges og ses på SRO.
Vores vandpriser er sænket lidt i 2020 og fastafgiften er hævet for at tilgodese vores
store forbrugere. Det er vi blevet opfordret til fra kommunen.
Vandprisen i 2019 med vandafgifter var 13,09 kr. inkl. moms pr. m3 og fastafgift var
929,06 kr. inkl. moms.
Vandprisen i 2020 bliver med vandafgift er 12,60 kr. inkl. moms pr. m3 og fastafgift bliver
940,53 kr. inkl. moms
Så vandprisen er faldet lidt og fastafgiften er sat lidt op til 2020
Spildevandsprisen i 2019 er 34,38 kr. pr m3 inkl. moms og fastafgiften bliver 778,44 kr. m3
inkl. moms.
Spildevandsprisen i 2020 er 36,34 kr. pr.m3 inkl. moms og fastafgiften bliver 783,86
Kr. inkl. moms.
Til sidst vil jeg takke min bestyrelse for året, der er gået.
Ad 4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Revisor Sonja Pedersen gennemgik det reviderede regnskab. Vagn Mouritsen spurgte
hvorfor SRO renoveringen ikke er blevet afskrevet over en periode i stedet for at straks
afskrive, Formanden svarede at det var bestyrelsens beslutning Bl.a. begrundet i vandværkets gode likviditet.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.
Ad 5 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ifølge
regnskabet.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forklaring på det underskud efter afskrivning, der
fremgår af regnskabet for 2019, hvorved det lille underskud der fremkommer inden afskrivningen trækkes på formuen
Ad 6 Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 7 Budget for det efterfølgende regnskabsår.
Revisor Sonja Pedersen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2020.
Revisoren gav udtryk for at bestyrelsen var blevet enige om at fastholde afskrivningerne.
Derfor har underskuddet ingen indflydelse på likviditeten, da afskrivningerne er højere end
underskuddet.
Under punktet blev bestyrelsen forslag til takstbad gennemgået hvor formanden begrundede en lille stigning i målerafgiften og et tilsvarende fald i vandprisen. Der er for at at sikre at storforbrugerne stadig finde der det meningsfyldt at forbruge vand fra vandværket i
stedet for at bruge engen boringen til driften. Vagn Mouritsen spurgte om ikke der var bedre at graduer således at de første 500 m3 er til en lav pris så kunne storforbrugerne få efFormand
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terfølgende m3 til en lavere pris. Henning Larsen svarede at bestyrelsen har flere modeller
og er i tæt dialog med såvel kommunen som Herning Vandråd og på den baggrund er bestyrelsen enig i den model som er her beskrevet. Det er dog i sidste ende generalforsamlingen der beslutter taksterne.
Generalforsamlingen godkendte derefter bestyrelsens forslag til budget 2020 og takstblad
2020.
Bestyrelsen vil sikre at budgettet for 2021 vil være renset for de 25.000 i afskrivning på
SRO-anlægget da de jo ikke er aktuelt, når det er straksafskrevet.
Ad 8 Valg af formand. Henning Larsen ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Dirigenten Erik Borg som formand for bestyrelsen.
Erik Borg var villig til at stille op som formand med følgende begrundelse og under visse
betingelser.
Først of fremmest for at vi kan bibeholde Studsgård Vandværk i Studsgård, Som han ellers ville frygte ikke kunne ske hvis der ikke blev valgt en formand. Alternativet ville i så
fald efter Erik Borgs mening være at vi blev lagt ind under Herning Vandværk og det vil
medføre at vandkvaliteten ændres og vi er særdeles tilfreds med den vandkvalitet som
Studsgård vandværk hidtil har leveret.
Erik Borg har tidligere været formand for Vandværket, så selv om der er sket mange ændringer, så vil det alligevel være lettere for ham end en anden helt uden kendskab til vandværksdrift at varetage formandskabet.
Generalforsamlingen bør tage stilling til følgende forudsætninger ind formandsvalget bliver
gennemført.
• Den fagindsigt som den tidligere formand havde kan vi ikke få igen, så hvis
Erik Borg vælges, er det en forudsætning, at driften varetages af andre end
den kommende bestyrelse. Det vil sikkert betyde at driften bliver en smule
dyrere.
• Det bør ikke være nødvendigt med fagindsigt for at sidde i bestyrelsen, blot
man har evne og vilje til at løse de bestyrelsesopgaver der skal løses.
• En yderligere betingelse er at Henning Larsen og Finn Kronbo vil fortsætte i
bestyrelsen til næste generalforsamling. Det gav de begge tilsagn om, under
forudsætning af generalforsamlingens valg under dette punkt.
Dirigenten spurgte efterfølgende om der var andre der ønskede at stille op som formandskandidat, da det ikke var tilfældet blev Erik Borg enstemmigt valgt.
Ad 9 valg af bestyrelsesmedlemmer.
Nuværende bestyrelsesmedlemmer Peter Kristensen og Finn Kronbo ønskede ikke genvalg, men da den nyvalgte formand betingede at Henning Larsen og Finn Kronbo fortsatte
i bestyrelsen til næste generalforsamling som de begge havde accepteret, dog kun indtil
næste generalforsamling, og da Peter Kristensen ikke ønskede genvalg var bestyrelsen
fuldtallig og da der ikke var andre der ønskede at stille op til bestyrelsen, blev Henning
Larsen og Finn Kronbo valgt enstemmigt til bestyrelsen, indtil næste generalforsamling.
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Ad 10 valg af to suppleanter
Poul Erik og Knud Erik blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
Ad 11 Valg af Revisor.
Nuværende revisionsaktieselskab Damgaard og Enevoldsen repræsenteret ved revisor
Sonja Pedersen blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
Ad 12. Eventuelt.
Der blev spurgt om bestyrelsen har regnet på hvad det vil komme til at koste at bruge fagpersoner til driften fremover. Erik Borg kunne svare at det var der ikke blevet regnet på
men den nye bestyrelse vil meget hurtig vil forsøge at få overblik over dette. Lisbeth Jensen foreslog at indgå en aftale med Henning Larsen om at forestå driften fremover, da han
jo kendte hele vandværket ud og ind. Det vil bestyrelsen tage med i overvejelserne.
Da der ikke var flere indtegnet under eventuelt, takke dirigenten for god ro og orden, og
overgav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.
Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og bestyrelsen for et godt samarbejde i
det forløbne år og takkede Peter Kristensen for den tid han har siddet i bestyrelsen.
Finn Kronbo
Referent

Erik Borg
Dirigent.

Efter generalforsamlingen var vandværket vært ved smørrebrød og forsamlingen fik
mulighed for at smage forskellige typer af særdeles godt, øl brygget lokalt af Erik Borg
og som det blev understreget, øllets kvalitet skyldtes ikke mindst det gode vand, vi har
fra vores vandværk.
Finn Kronbo
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