Generalforsamling i Thorshøj vandværk, den 30. marts 2022
Referat:
1.Valg af dirigent
Frits Jensen valgt. Det konstateredes at GF er lovlig indvarslet, såvel i Østvendsyssel Folkeblad og
hjemmeside.
2.Bestyrelsens beretning
Poul Jacobsen orienterede om 2 brud på ledningsnet, renset råvandstank, skiftet blæser og kompressor,
med Try er der nu 300 forbrugere, der mangler udskiftning til digitale vandure på 60 ejd. i Thorshøj og 74 i
Try. Der vil i 2022 muligvis blive udskiftet af enkelte vandure i Try, hvor der ofte er mangelfuld
indberetninger. Der er i 2021 ny forbruger på Galtrup. Der er større samarbejde med kommunen om
”erstatning af jord i BNBO område”, jordarealet vil nok omfatte nogle få ha, men vi afventer kommunen og
afgørelser af erstatninger i DK. Overslag fra Brøndbore Sørensen på 400-500.000 kr. til nyt styringsanlæg på
vandværk, det er mange penge, som vil ind til videre blive nedprioriteret.
Oppumpet 43274 m3 vand, solgt 46024 m3, vandtab på 2750 m3 (-6,5 %), forbrugt 1173 m3 skyllevand til
rensning af filter.
Vandkvaliteten er tilfredsstillende, hårdhed 11,5 (ingen grænseværdier), dog vejl. på 30 hårdheder), nitrit
0,005 og Arsen på 0,79, væsentlig under grænseværdier. Resultater af vandanalyser vil løbende blive lagt
på hjemmeside.
3.Revideret regnskab
Kurt Thomsen fremlagde regnskab, der viser at tingene er i balance.
Tilgangen af Try område, påvirker flere poster i regnskab.
Vandværket råder over likvid beholdning på 551510 kr.
4.Budget 2023
Kurt Thomsen fremlagde budget, hvor vandprisen hæves med 0,5 kr./m3 til 7,00 kr. (noget af det billigste i
kommunen), med forventet indtægter på 450.800 kr. og udgifter på 443.000 kr., vil resultat udgøre ca.
7.800 kr. før afskrivning.
5.Forslag fra bestyrelsen
Vandprisen hæves med 0,5 kr./m3, pga. stigende elpriser.
6. Indkomne forslag fra andelshavere. Ingen.
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Kurt Thomsen, Henning Jensen og Ib Møller). Der var genvalg
uden modkandidater.
8.Valg af suppleant. På valg er Svend E. Jacobsen. Der var genvalg.
9.Valg af revisor og revisorsuppleant. Claus M. Pedersen og Pauli Thomsen genvalgtes som revisorer med
Geir Gerså som revisorsuppleant.
10.Evt. Forventer montering af digitale ure i Try i 2022, hvor der har været manglende indberetninger.

Dirigent:_________________

Uden for referat oplyste Erling Thomsen, at de har haft et unormal vandforbrug (over 100 m3). Det aftaltes
at uret udskiftes og indsendes til service. Ifølge aftale med forbruger Uffe Dam Pedersen, har der også hos
dem været unormal vandforbrug (over 100 m3 mere end normalt på ca. 80 m3) - der fastsættes et forbrug
på 100 m3, kan være tale om tidligere fejlaflæsninger.

