Flauenskjold Vandværk har afholdt generalforsamling torsdag den 4. december 2014 på Jyske Ås Kulturhus og
Vandrehjem.
Efter formanden Charles Nielsens velkomst valgtes Torben Larsen til dirigent.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse.
Formanden Charles Nielsen fortalte i sin beretning for det forløbne år meget detaljeret om de uheld der havde
været. Større ledningsbrud havde der været på Voergårdsvej og Stadionvej, medens der er foretaget omlægning af
en vandledning på Ingeborg Skeelsvej. På vandværket er rentvandstankene dels fotograferet indvendigt og dels
rengjorte. Rør, der ikke er i brug, anbefales fjernet. To personer har gennemgået det nødvendige hygiejnekursus for
drift af vandværk. Den resterende del af bestyrelsen skal på kursus i februar 2015.
Formanden var også stolt af, at det øjensynligt er lykkes at få bugt på et for stort vandspild. Vandspildet var sidste år
nede på 4,45 %, hvilket er det laveste de seneste 10 år. Formanden kunne desuden oplyse, at vandværket nu har 600
forbrugere og at der sidste år er solgt 105.899 m3 vand en stigning på 1,8 %.
Afstandskravet fra vandværkets boringer og til nærmeste opdyrkede areal er forøget til 25 m. Derfor har bestyrelsen
indledt et samarbejde med naboen om køb af et areal på 7.000m2. For at fremtidssikre vandværket er det det
dobbelte areal af nødvendigt. Skelpælene er sat og der mangler efterhånden kun, at de kommunale myndigheder
godkender købet.
Charles Nielsen fortalte videre, at vandværket har indledt forberedelserne til en renovering af vandværket. Det er
sket ved at anmode et rådgivningsfirma om at analyserer vandværkets produktionsapparat og komme med forslag til
forbedringer af samme. Rapporten vil indeholde en prioriteret investeringsplan i årene frem, så bestyrelsen kan tage
stilling til, hvilke og hvornår de forskellige renoveringsforslag skal sættes i gang. Målet er over år, at nå frem til et nyt
og moderne vandværk, som til fulde lever op til de krav, der stilles til god vandkvalitet og til en lavest mulig
produktionspris. Beretningen godkendtes af generalforsamlingen.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Kassereren Kjeld H. Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab. Dette udviste et overskud på kr. 24.989,67,
hvorefter egenkapitalen udgør kr. 2.609.692,13. Efter et par uddybende spørgsmål, godkendtes regnskabet af
generalforsamlingen.
Budget for det kommende år fremlægges til orientering
Budget for 2014/2015 blev lagt frem. Omfanget af det tidligere nævnte renoveringsarbejde var usikre, da rapporten
ved budgetlægningen endnu ikke var fremkommet. Derfor blev budgettet fremlagt af bestyrelsen med en vis
usikkerhedsfaktor. Budgettet blev fremlagt med et underskud på kr. 176.000. Bestyrelsen har valgt at holde priserne
i ro, således at de er uændrede med en vandpris på kr. 2,60 pr. m3 vand og en fast afgift på kr. 375,00 pr. forbruger.
Til gengæld er statsafgiften på vand steget med 40 øre pr. m3 til kr. 6,53 fra 2015 at regne. Vandværkets regnskabsår
og dermed opkrævningsår er forskudt med 3 måneder i indeværende år og 9 måneder i 2015. Statsafgiften vil i den
1. rate, som forfalder i januar 2015, være med 3 måneder til gammel statsafgift og 3 måneder til forhøjet statsafgift.
Derfor vil 1. rates statsafgift være halv stigning, som er 20 øre til kr. 6,33 og 2. rate med forfald i juli 2015 til fuld
statsafgift kr. 6,53.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg var Charles Nielsen, Niels Pedersen og Kjeld H. Jørgensen. Charles Nielsen tilkendegav, at han ikke ønskede
genvalg, hvorimod Niels Pedersen og Kjeld H. Jørgensen gerne lod sig genvælge. Niels og Kjeld genvalgtes medens
Peter Jensen nyvalgtes til bestyrelsen. Kim Nielsen og Jens Jensen valgtes som suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kirsten Christensen genvalgtes til revisor og Jens Mortensen genvalgtes til revisorsuppleant.

Eventuelt
Flere emner var til drøftelse under eventuelt bl.a. kan nævnes digitalt kortmateriale, elektroniske vandure og ikke
mindst behovet for vandværksbestyrer, alt sammen emner som den nye bestyrelse vil tage op i den kommende
moderniseringsproces.
Formanden Charles Nielsen har over for bestyrelsen og sidst på generalforsamlingen oplyst, at han ønsker at
udtræde af bestyrelsen for Flauenskjold Vandværk. Charles har samlet i 28 år arbejdet med vandværk først for Dorf
Vandværk og, da disse ønskede optagelse under Flauenskjold Vandværk, fulgte han med over i bestyrelsen for
Flauenskjold Vandværk. Både i Dorf Vandværk og i Flauenskjold Vandværk har han de fleste af årene fungeret som
formand. Med sin store viden omkring vandværksdrift har Charles lovet en tid endnu at hjælpe til ved vandværket,
derfor, men også af hensyn til Charles’s store kontaktflade til nabovandværker, har bestyrelsen valgt først på et
senere tidspunkt at markerer, at Charles har ønsket at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet i vandværket.
34 forbrugere var deltagere i generalforsamlingen til en god orientering og efterfølgende hyggeligt samvær.

