Engesvang Vandværk A.M.B.A.
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Generalforsamling ved Engesvang Vandværk torsdag d. 24.september 2020
Deltagere fra bestyrelsen:
Bruno Hedegaard
Martin Skotte
Mikael Rosenbeck
Frank Nielsen (Referent)
Niels Henrik Jensen (Referent)
Samlede antal deltagere 13 personer
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til ændring af vedtægter (fra bestyrelsen)
b. Forslag om 500m3 gratis vand til friluftsbadet
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
Christian Thisted Eggertsen blev valgt.
Ad 2. Bestyrelsens beretning
2019 har ikke været et kedeligt år for Engesvang Vandværk. Året startede roligt med regnskabsafslutning og
forberedelser til generalforsamlingen. Dog var stemningen i bestyrelseslokalet præget af uenigheder om
især forholdende ved den kommende renovering af ledningsnettet i den nordlige del af Birkevej.
På grund af uenighederne i bestyrelsen stoppede den samlede bestyrelse med undtagen af kassereren efter
generalforsamlingen 2019. Derfor blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 24. april, hvor
eneste punkt på dagsordenen var at danne en ny bestyrelse. Det lykkedes, som I kan se her, hvilket har været helt forrygende. Og hermed vil den nye bestyrelse berette om, hvad der er sket i 2019.
Bestyrelsens første opgave var at få styr på vandværkets daglige drift. Løsningen på dette blev at hente
støtte fra Ikast Vandværk. I første omgang havde vi brug for råd og vejledning – sidenhen ændrede støtten
sig til pasning af telefonen udenfor almindelig arbejdstid. Samarbejdet har vist sig at fungere fortrinligt, og
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det er stadig en hjørnesten i driften af Engesvang Vandværk. Driften er således gået fra kun at være knyttet
op på én driftsansvarlig i Engesvang til at være delt på vores driftsmand, inden for almindelig arbejdstid, og
Ikast Vandværk uden for almindelig arbejdstid. Vi synes, det er smart, og tiltaget giver tilmed en fin besparelse på driften af vandværket.
Ud over støtten fra Ikast Vandværk har bestyrelsen været til fællesmøde ved Bording Vandværk for at tale
samarbejde. Vi fik en fin rundvisning på deres vandværk og drøftede efterfølgende mulighederne over en
gang smørrebrød. To mulige samarbejdsområder blev drøftet. 1. driftssamarbejde og 2. gensidig nødfor-syning. Resultat blev en tilkendegivelse om at etablere en nødforbindelse mellem de to forsyningsnet. Vi forventer forbindelsen bliver etableret i foråret 2021. Dermed bliver det muligt at levere vand fra det ene ledningsnet til det andet i tilfælde af driftstop på et af vandværkerne, hvilket bliver et betydeligt løft i de to
vandværkers forsyningssikkerhed. I forhold til driftssamarbejdet fiskede vi efter at dele driftsressourcerne.
Meldingen var, at Bording ikke havde kapacitet til mere på driftssiden. Idéen er dog stadig i live og besty-relsen vil fremadrettet sørge for at holde emnet varmt.
Så er Engesvang Vandværk hoppet med på EDB bølgen. Bestyrelsen arbejder ud fra mantraet om at få papiret ud af vandværket. Det har resulteret i, at vores regnskab nu er 100% elektronisk. Alle bilag føres direkte
ind i regnskabssystemet via mail eller som billede fra mobiltelefoner. Vi har desuden indført elek-tronisk
godkendelse af betalinger af to personer via webbank. Referaterne føres ikke længere i en proto-kol, men
laves elektronisk – dermed kan referaterne komme på vores hjemmeside. Alt i alt har det resulte-ret i, at papir kun meget sjældent benyttes i vandværkets drift.
Løn og honorarsystemet har været et stort emne i bestyrelsen. Hensigten har været at få et overblik over
arbejdsbelastningen og efterfølgende justere, så ydelse og løn matcher. Bestyrelsen har derfor indført et
timeseddelbasseret system, hvor alt arbejde registreres på timebasis. Det er den eneste mulighed vi har for
at få overblikket. Timelønnen, på 245kr, er valgt ud fra vores brancheforening, Danske Vandværkers, anbefalinger. Lønnen svarer til en fuldtids månedsløn på 32.156kr uden pension, ferie eller andre tillæg. I efteråret
måtte vi dog erkende, at vores driftsmand, Bruno, havde svært ved at registrere sin tid, da vand-værksarbejdet ofte er flettet ind mellem andre gøremål. Driftsmandens løn er således skønnet til 6 timer pr. uge, svarende til en årsløn på 75.000kr.
Bestyrelsen har besluttet at sænke vandprisen fra 6kr til 5kr. Det giver en estimeret mindre indtjening på
120.000kr pr. år, hvilket vi forventer at kunne hente ved besparelser på driften.
Bestyrelsen har til hensigt at nedbringe antallet af målere, som ikke bliver aflæst. I 2019 havde vi 30 måle-re,
der ikke blev aflæst til tiden. Det lykkedes at indhente de fleste aflæsninger ved en hurtig rundtur til de pågældende forbrugere. Det er tidskrævende, og det burde ikke være nødvendigt. Det skal der gøres noget
ved. Sammen med Energi Ikast vil vi forsøge at finde en løsning i løbet af 2020. Derudover er bestyrelsen
blev opmærksom på 26 forbrugere, der igennem en årrække ikke har betalt for vand. Det bliver de frem-adrettet - startende fra 2019.
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I 2019 havde Engesvang Vandværk 957 betalende forbrugere, der tilsammen brugte 112.570m3.
Ledningsnettet i Engesvang har en markant udfordring. Vi taber mere vand end hvad godt er. I 2019 tabte
Engesvang Vandværk 14,3% af det udpumpede vand. Det har medført, at vandværket har betalt afgift for
4,3% af den udpumpede mængde vand svarende til 35.815kr uden at være i stand til at hente afgiften ved
forbrugerne. Det har være vandværkets primære fokus i 2020 at reducere vantabet i ledningsnettet.
Måden, problemet gribes an på, er ved at gå systematisk til værks. Vi vil forsøge dele af ledningsnettet ved at
lukke ventiler. Det gøres i nattetimerne, hvor der er meget lavt forbrug i ledningsnettet. Dermed bør det
være muligt opdage områder med lækage ved at observere vandværkets aktuelle udpumpning, mens der
lukkes af. Når det på den måde forhåbentligt lykkes at isolere områder med stort tab, vil vi begynde at undersøge det enkelte området. Her har vi flere muligheder: 1. Lukke stikveje af i området og se effekten for at
komme tættere på lækagen. 2. Sende bud efter et lækagesporingsfirma. 3. Undersøge standen af områdets
jordledninger. Så med systematik og ventillukninger, håber vi at komme nærmere på de lednin-ger, der ikke
kan holde på vandet.
Overordnet har vi en begrundet mistanke om, at vores lækage er summen af flere mindre lækager. I to tilfælde har vi fundet gamle jernrør med hul i. Det ene var på Birkevej og det andet var på Skovvej. Mistan-ken
bringer os i retning af en markant udfordring – en såkaldt vandværkshovedpine. Ledningerne mellem hus og
skel ejes af grundejerne, og det er dermed ikke vandværkets ansvar at vedligeholde disse ledninger. Det helt
store problem i den sammenhæng er, at vandmålerne sidder i folks huse, og dermed rammer det vandtab,
der finder sted i dårlige jordledninger vandværket og ikke den enkelte grundejer. Så ansvaret ligger hos
grundejerne, men hovedpinen tilhører vandværket. Eller sagt på en anden – det tab de enkelte grundejere
har i deres private jordledning skal betales af hele byen. Den udfordring skal tages op, og vi er klar.
Ud over lækagesøgningen har vi også planlagt vedligeholdelse af ledningsnettet på programmet. Det er hensigten at skifte forsyningsledningen på Dahlsvej. I dag ligger der en gammel støbejernsledning, som skal erstattes af en moderne polyethylen ledning. I forbindelse med udskiftning af ledningen er det meget vig-tigt,
at de gamle jordledninger på Dahlvej også skiftes. Igen er det grundejernes ledninger, så vi må se, hvad der
er muligt. Vi starter med at drøfte situationen med beboerne.
I 2020 har vandværket allerede været i gang med at investere. Vandværket fik i februar måned installeret et
UV-anlæg, som kan bruges i tilfælde af bakteriologisk forurening på vandværket. En sådan situation kan opstå i forbindelse med større vedligeholdelsesarbejde på værkets filtre eller i forbindelse med rensning af
rentvandstanken.
Bemærkninger fra deltager: Spørgsmål, hvad koster det at skifte rør på privatgrund.
BERETNINGEN BLEV GODKENDT AF GENERALFORSAMLINGEN
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Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Følgende blev bemærket under fremlæggelsen:
Bemærkninger fra deltagere: Der er ikke muligt direkte at se, hvor store lønudgifter, der er i regnskabet. Bestyrelsen vil fremadrettet laver en præsentation, hvor dette tydeligt fremgår.
Bemærkninger fra deltager: Spørgsmål, bliver målerne kontrolleret og skiftet efter programmet?
Arbejdet med at skifte målere har været gået i stå. Den genoptages snarest.

Ad 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Budgettet for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad. 5 Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til ændring af vedtægter (fra bestyrelsen)
To forslag var i spil.
a1. Ændring i forhold til annoncering af generalforsamling.
a2. Justering af vedtægterne for at højne forståelse og for at gøre vedtægterne tidssvarende.
I vandværkets vedtægter står der følgende:
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til
stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af fremmødte stemmeberettigede.
ad. a1
Forslaget var blevet fremlagt første gang på generalforsamlingen 2019. I referatet fra generalforsamlingen
2019 er forslaget beskrevet således:
Det blev vedtaget, at indkaldelsen til generalforsamling kun sættes i avisen en gang. Generalforsamlingen bliver desuden annonceret på hjemmesiden, på de sædvanlige skilte samt på facebookgruppen engesvangborgere. Det blev desuden besluttet, at det ikke er nødvendigt, at sætte dagsordenen i avisen. Sidstnævnte punkt skal vedtages igen på generalforsamlingen næste år, inden det er
endeligt vedtaget.
Vedtægtsændringen blev fuldstemmigt vedtaget.
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ad. a2
Forslaget til justering af vedtægter kan ses i bilag 1 til dette referat.
Forslaget blev fremlagt og diskuteret på generalforsamlingen. Der var fuld tilslutningen til de fremlagte ændringer. Forslaget vil blive fremlagt igen ved generalforsamlingen 2021.
b. Forslag om 500m3 gratis vand til friluftsbadet
Forslaget blev vedtaget.
Ad. 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen
Frank Nielsen var på valg og modtog genvalg.
Niels Henrik Jensen var på valg og modtog genvalg.
Suppleanter
Viggo Lodberg modtog genvalg
Lasse Guldager Pedersen modtog genvalg
Ad. 7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Partner revision blev valgt som revisor.
Der blev ikke valgt en intern revisor. Stor tak til Martin Eriksen for sin indsats de forgange år.
Ad. 8 Eventuelt
På Karupvej var der en forbruger, der var skiftet fra egen boring til vand fra vandværket. De havde i den forbindelse oplevet gener fra kalk i vandet. Problemet blev drøftet. Vandværkets vand har en hårdhed på omkring 7dh, hvilket vil sige, at vandet er blødt. Vandværkets driftsansvarlig iværksætter prøvetagning af vandet på adressen og forsøger evt. at skylle hovedledningen, der forsyner området.
Ellers var der ros fra forsamlingen til vandværkets bestyrelse for godt arbejde.
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