HAARDMARK VANDVÆRK a.m.b.a.
Referat
Der er afholdt ordinær generalforsamling på Nordgården den 22/3 2017.
Valg af dirigent og stemmetællere
De 18 fremmødte valgte Arne Ditlevsen som dirigent.
Arne kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Niels Tønnesen og Per Simonsen valgtes til stemmetællere.
Bestyrelsen beretning
Michael Liholm aflagde på bestyrelsen vegne følgende beretning.:
Velkommen til generalforsamlingen i Hårdmark Vandværk for året i 2016.
I 2016 udpumpet er der 175.605 kbm. og solgt 170.873 kbm. – altså kun et spild på 4732 kbm. eller 2,7%
hvor vi for 2 år siden havde et spild på 10 % så det går heldigvis den rigtige vej med spildet fra
ledningsnettet.
I det forgangne år har vi skiftet rørene i det sydvestlige hjørne af Pillemark, det vil sige hele Vrangstrup,
dele af Ringvejen og en del af Storegade og i år regner vi med at fortsætte udskiftning af rørene i
Østergade fra Storegade 47 og ud til Eskevej.
Vi har fået tre nye interessenter i årets løb og en anden er udmeldt.
Vandkvaliteten har i årets løb ikke været meget anderledes end i de foregående år altså ganske godt, dog
med enkelte overskridelser med det såkaldte NVOC som er ”ikke flygtigt/organisk kulstof”.
I begyndelsen af året fik vi videofilmet to af vores boringer, nærmest for at have dokumentation for
kvaliteten af boringen i forbindelse med indsatsplan og BNBO og det viste sig at disse to boringer var i så
ringe en stand at vi skulle foretage os noget. En brøndborer blev inviteret forbi og han tilbød at ville
overbore disse to boringer, dvs. bore et større rør ned i det eksisterende bore rør. Han spurgte om vi
havde søgt kommunen ang. renovering af boringerne men det havde vi ikke, men ville sørge for at få det
gjort også kunne vi henvende os senere når det var på plads.
Meen, - så nemt går det ikke! Vi søgte en overboring i april og i juni mente kommunen så for at
effektivisere arbejdsprocessen skulle vi samtidig søge om en ny vandindvindingstilladelse da den gamle
udløber i november 2016. Vi forstod ikke sammenhængen men søgte selvfølgelig om den nye
vandindvindingstilladelse i juli og så ville det jo være lidt mere effektivt.
De to tilladelser kom 26. januar 2017.

I forbindelse med disse to ansøgninger manglede vi pludselig også en udledningstilladelse, til det vand vi
skyller filtre med, men den er ikke godkendt endnu.

Efter 4½ år forhandlinger eller hvad vi kan kalde det, med kommunen er det også faldet på plads hvad vi
skal gøre med det okker som er tilbage når skyllevandet er ledt væk. Efter dialog med både miljøstyrelse
og kommune har vi nu fået grønt lys for at måtte aflevere det på Harpesdal.
Indsatsplanen har vi ikke hørt meget til det sidste år måske sagen omkring slukning af pumperne på den
gamle losseplads har overskygget både indsatsplanen og BNBO men dette er et kapitel for sig som jeg
ikke vil komme ind på her.
Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for nemt samarbejde i 2016 og ikke mindst tak til
Vandforsyningernes Fælleskontor for den hjælp vi har hentet der.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Einar Mortensen gennemgik regnskabet for 2016, som efterfølgende godkendtes.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Einar Mortensen fremlagde bestyrelsens budget for 2017.
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Til bestyrelsen var Peder Øster og Arne Bager på valg.
På valg som suppleant var Søren Rasmussen
Peder Øster stille ikke op til genvalg.
Nyvalg til bestyrelsen blev Thomas Svoboda, samt genvalg af Arne Bager.
Søren Rasmussen genvalgtes som suppleant.
Valg af revisor og revisor suppleant
Det blev til genvalg af Niels Tønnesen og Hans Øster Jørgensen som revisor, samt Rubin Petersen
som revisor suppleant.
Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling
Eventuelt
Per og Einar fortalte lidt om vigtigheden i at forbrugerne regelmæssigt aflæser sin vandmåler. Der
har været eksempler på stort forbrug af flere årsager. Frosne vandrør, toiletter som har løbet samt
ikke mindst skjulte rørskader.

