Visse Vandværk A.m.b.a.
Ordinær generalforsamling

afholdt

Mandag, den 16. marts 2015 kl. 19.30

Visse Ladegård, Vissevej 116

REFERAT:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsesformand Søren Christensen bød velkommen til generalforsamlingen.
På bestyrelsens anbefaling blev Jørn Andersen valgt til dirigent.
Dirigenten Jørn Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet ved de husstandsomdelte indkaldelser, der var uddelt i perioden den
27. februar til den 28. februar 2015. Generalforsamlingen er dermed
beslutningsdygtig.
Dagsorden blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen
uden bemærkninger.
Til generalforsamlingen var der fremmødt i alt 16 medlemmer, heraf var 15
stemmeberettigede inklusiv bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning.

Formand Søren Christensen aflagde beretning for 2014.
1. Indledning
Søren Christensen indledte beretningen med at nævne det store frivillige
arbejde, som bestyrelserne udfører landet over.
Myndighederne indfører flere og flere love og bekendtgørelser som stiller krav
til vandværkerne om, at de driftsansvarlige skal gennemføre de lovpligtige
kurser.
Formanden orienterede kort om den nye drejning, som den langtrukne
mastesag om placering af mobilantennemast på vandværksgrunden har taget.
Det er nu uundgåeligt at masten opstilles på grunden, da der er foretaget
ekspropriation af et mindre areal til masten og teknikbygninger samme dag
som generalforsamlingen 6. marts 2015.
2. Sidste års generalforsamling
Vandværket fik ny formand efter generalforsamlingen i marts 2014, idet den
gamle formand gennem 28 år, Peter Rasmussen, efter eget ønske overlod
formandsposten til Søren Christensen.
3. Medlemmer
Forbrugerantallet er uændret 711
4. Bestyrelsesarbejdet
Vandkvaliteten er stort set i top og formanden fortalte om den oppumpede
vandmængde og spild for 2014.
Vandtaksterne har været uændrede i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og nu også
i 2015 og er endelig godkendt af Aalborg Kommune.
5. Vedligeholdelsesarbejder
6. Fremtidens aktiviteter
7. afslutning
Formanden afsluttede med at gøre opmærksom på vigtigheden af at passe på
vores drikkevand.
Formanden takkede sine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde ligesom
der blev rettet en stor tak til vores faste håndværkere samt måleraflæser.
Og tak til Jer forbrugere, der var mødt op for at få indblik i det gode arbejde
der udføres, for at sikre visseborgerne billigt, godt og rigeligt vand.
Spørgsmål fra forsamlingen:
Gert Ingolf Johansen stillede spørgsmål til omfanget af ejers bidrag til udførelse
og omkostninger ved trykprøvning af jordledningerne, som udføres i forbindelse
med udskiftning af målere.

Svaret: Trykprøvningen er besluttet på baggrund af kendskab til mange tærede
og rustne jordledninger, som er medvirkende til det betydelige lækagetab vi
oplever.
Visse vandværk sørger for alt vedrørende det fysiske arbejde og afholder alle
de ekstra omkostninger, trykprøvningen medfører.
Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger.
Se hele beretningen på Visse Vandværks hjemmeside www.vissevand.dk
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3.1. Regnskabet for 2014 blev gennemgået af kasserer Peter Bodin.
Alle poster blev grundigt gennemgået – heraf kan nævnes, at regnskabsresultatet for 2014 viser et overskud på kr. 34.461 – anlægsaktiver for kr.
5.387.490 samt en egenkapital på kr. 6.311.315.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og kan nærlæses på vandværkets hjemmeside:

www.vissevand.dk

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
4.1 Kasserer Peter Bodin gennemgik budgettet for 2015. Der budgetteres med et
overskud på kr. 7.000.
Budgettet blev godkendt og kan læses på vandværkets hjemmeside:
www.vissevand.dk

5. Behandling af indkomne forslag.
5.1 Ingen forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6.1a Bestyrelsen:

Søren Christensen, Peter Rasmussen og Rudy Nielsen
afgår efter tur.
Alle modtog genvalg.

6.2 Suppleanter:

Christian Sørensen og Poul Erik Svendsen afgår efter
tur.

Begge modtog genvalg.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
7.1

Revisorer

:

Jørn Andersen og Arne Bloch afgår efter tur
Begge revisorer modtog genvalg.

7.2

Suppleant

:

Freddy Sørensen afgår efter tur
Svend Aage Farsø modtog valg.

Den samlede bestyrelse efter generalforsamlingen den 16-03-2015:

Søren Christensen, Kongshøjvej 121, Visse
Peter Bodin, Myrtebo 14, Visse
Peter Rasmussen, Parallelvej 4, Visse
Rudy Nielsen, Vissehøj 18, Visse
Eigil Stausholm, Dannerhøj 13, Visse

8.

Eventuelt.

Spørgsmål fra forsamlingen:
Formanden orienterede om dagens ekspropriation af 56 m2 af vandværksgrunden
til opstilling af mobilantennemast og teknikbygninger.
Ifølge Telenor er Vissesagen den, der har trukket længst ud, haft det største
omfang og ekspropriation for første gang i mobilselskabets historie.
Der var i høringsfasen indkommet en enkelt indsigelse efter tidsfristens udløb,
hvorfor ekspropriationen er godkendt og arbejdet med opsætning af ny
mobilantennemast kan iværksættes straks.
Der var lidt uenighed om hvornår højspændingsmasten med mobilantenner
nedtages, men ifølge Telenor er den udsat til maj/juni, så der er mulighed for at
mobiltelefoni og dataoverførsel i Visse ikke lægges helt ned før den nye mast er i
funktion.
Den nye mast bliver 24 meter høj og dertil kommer sirenen på 3 meter, idet den
nuværende sirenemast fjernes.
Placeringen af den nye mast er fastlagt ud fra at opnå størst mulig og mest
optimale afstand til de omkringliggende parcelhuse.
Jørn Andersen spurgte til den økonomiske situation for vandværket.
Hertil kan det oplyses, at ekspropriationen giver en engangserstatning på 10.000
kroner. Økonomisk set er det en ringe aftale, da det første tilbud for at leje et

areal til masten i 2008 lød på ca. 30.000 kroner eksk. moms om året.
Der er mulighed for at se de vigtigste dokumenter fra mobilantennesagen på Visse
vandværks hjemmeside under Information/apropriation.

Afslutning
Formanden Søren Christensen afsluttede generalforsamlingen med at takke de
fremmødte for opmærksomheden og takkede for god ro og orden.

Visse Vandværk var efter generalforsamlingen vært ved et mindre traktement.

Visse, den 22-03-2015
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