Referat fra generalforsamlingen 14. april 2016, Shell Motel kl. 19,30
Støvring Vandværk Amba
Afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 14. april 2016, kl. 19,3o på Shell Motel med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for 2016
5. Indkomne forslag (ingen)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisionsfirma
8. Eventuelt
Formand Lynge Terp bød velkommen til generalforsamlingen til de 15 personer der var mødt.
Ad1: Bestyrelsen foreslog Kaj Kragelund som dirigent, der kom ingen andre forslag så Kaj Kragelund blev
valgt.
Ad2: Formand Lynge Terp startede beretningen med at oplyse at der nu var 3.112 andelshavere, en
stigning i alt 242, hvoraf 197 vedrørte sammenlægningen med Sørup Vandværk, så tilvæksten i Støvring var
på 45 forbrugere.
Der var udpumpet og leveret følgende mængder:
2015
2014
Udpumpet m3
404.433
373.547
Leveret (solgt)
372.779
346.096
Spild %
7,0
7,3
Fordelt på kildepladser:
Ledvogtervej m3
Buderupholmvej
Hæsumvej
Sørup
I alt

18%
15%
60%
7%

73.309
62.471
241.156
27.197
404.433
=======

84.533
90.626
198.388
373.547
=======

Vedr. tilslutningsbidrag har 2015 været det største nogensinde. Den største udstykning var Høje Støvring
med 39 grunde og huse. Linde Alle med 8 Rækkehuse. Bæveren med 2 grunde. Støvring Bytorv og ellers en
del enkelttilslutninger.
Vandkvalitet: Støvring Nord 14 mg/l nitrat og Støvring Syd også 14 mg/l så det er helt ok.
Men problem med coliforme bakterier + kimtal på Kildeværket konstateret 31/10-2015, værket blev straks
lukket og var det ca. en måned, blev rengjort i tank og gennemskyllet, hvorefter det kørte igen i ca 1,5
måned indtil 31/1-2016 hvor der var forhøjet kimtal og værket blev lukket igen og har været det siden.
Forventes nu åbnet igen i næste uge. Problemet var at vi havde fået bortkørt det tidligere filtermateriale
fra de åbne filtre, som ikke benyttedes længere efter installationen af det nye lukkede Silhorko filter. Den
tunge sugebil var kørt fast og havde derved beskadiget en kildebrønd. Nu er kildebrøndende åbnet og totalt
rengjorte, lukkede og forseglede igen, så nu håber vi problemet er løst.
PÅ Hjedsbækvej har de 2 rentvandstanke på skift været tømt, renset og rengjorte og en boring på
Hæsumvej har fået forlænget stigerøret med 10 meter, da den med mellemrum kunne tage luft når der
blev pumpet meget fra boringen. Nu kan boringen så tillige give 10 m3 mere vand i timen.
Vedr. Sørup er vandet rigtig fint, nitrat 0,5 mg/l og alt er ok.
Året 2015 har været med mange aktiviteter. Værkerne har fået nyt styringsanlæg fra Exergi. Nye
hovedventiler til stikvejene på Brombærvej og Tranebærvej, ligeledes udskiftet alle stophaner og
jernstikledningerne i vejen på disse veje. Ligeledes skiftet stophaner til 6 rækkehuse på Mastrupvej .

Del af Møllebakken asfalteret efter total renovering af vejen 2014. Derudover en mængde anlægsarbejder
på nye udstykninger og ved de mange nye enkelte ejendomme der er tilsluttet vandværket.
Planlagt større renoveringsplan for 2016, udskifte i alt 525 stophaner med jernstikledninger løbende,
Heraf ca. 125 i 2016, Solvang, Enghavevej, Skovbakken, Bavnebakken og måske Mastrupvej og evt. hvor
kommunen eller fjernvarmen ønsker at renovere ledninger, således af ny asfaltbelægning ikke skal graves
op igen straks efter belægning er fornyet. Ny vandledning fra Hobrovej til Linde Alle.
Der arbejdes også på at etablere en ny boring på den eksisterende kildeplads på Hæsumvej.
Der arbejdes også på at finde en ny kildeplads, men det er hidtil ikke lykkedes at finde en plads hvor
lodsejeren vil acceptere etablering af vandforsynings anlæg med boringer m.v. Vi håber vi kommer i gang i
år.
Planlagt overgang til elektroniske målere med fjernaflæsning. Valget faldt på målere af mærket HYDRUS fra
DIEHL. Det betyder at vi også skulle kunne bruge de samme master som varmeværket anvender til
aflæsning af fjernvarmen til vandværkets vand. Det er så meningen at der udskiftes ca. 1000 målere om
året de næste 3 år. Starter op med Sørup, Buderupholm, Gravlev og den sydligste del af Støvring til ca.
Over Bækken + Mastruplundvej, ligeledes industrikvarteret Møllegårdsvej/Hagensvej og Juelstrupparken.
Forventet tilslutning i 2016:
Over Bækken
28 rækkehuse
Højdedraget
27 rækkehuse
Kronhjorten
74 parcelhusgrunde (og måske 18 mere)
Odderen
32 parcelhusgrunde
Rådhusgrunden
30 lejligheder + 7 rækkehusgrunde
Gravlev
2 rækkehuse
Allerede i alt 193 som er på vej, det er dobbelt så mange som i hele 2015 som har været det hidtil bedst år
hvad tilslutningsafgift angår.
Der er tilbudt tilslutning til 21 ejendomme på Hjortholmvej og Hedehusvej som er beliggende i Støvring
vandværks interesseområde, der betyder at hvis 60 % ønsker tilslutning skal vi etablere forsyning til
ejendommene. Men det er ikke afklaret om der bliver nok der ønsker tilslutning ud fra det afgivne tilbud.
I forbindelse med sammenlægningen med Sørup Vandværk rettede formand Lynge Terp en tak til Sørup
Vandværks formand Villy Pedersen, for det gode samarbejde der havde været i forbindelsen med opgaven.
Vores mangeårige bestyrelsesmedlem Frank Poulsen har valgt at udtræde af bestyrelsen og Jan Rytter er
indtrådt i stedet. Frank har været med i 32 år og de fleste af årene som næstformand. Der blev udtrykt
stor tak til Frank Poulsen for godt og behageligt samarbejde gennem alle årene og værket har nydt godt af
Frank ´s store tekniske ekspertise.
Formanden rettede herefter en tak til håndværkerne for veludført arbejde og hurtig assistance uanset
tidspunket for det opståede behov. Tak til Kaj Buus for hjælp og viden som vi sætter meget stor pris på.
Tak til bestyrelseskolleger for spændene og udfordrende samarbejde.
Beretning godkendt!
Ad3: Kasserer Kurt Rasmussen gennemgik årsberetningen 2015
Årsrapporten fra Redmark udviser et bruttoresultat på kr.
Afskrivninger
Finacielle poster
Skat af årets resultat
Årets resultat

- 333.151
- 1.548.221
21.789
- 74.566
- 1.934.149

Trods årlige underskud siden 2010 accummuleret til ca. 15 mio har værket en egenkapital på
regnskabsmæssig opgjort kr. 49.218.987, heraf likvid formue på kr. 4.370.600
Kasseren opfatter foreningens økonomi som værende både god og sund.
Regnskab godkendt!

Hele årsrapporten kan hentes på Vandværkets hjemmeside www.stoevringvandvaerk.dk
Ad4: Kasserer Kurt Rasmussen fremlagde likviditetsbudget for 2016
Forudsat: Uændrede priser på fast afg. kr. 400,-, målerleje kr. 100,- og kr. 3,00 pr. m3 og salg af ca. 385.000
m3
1.000 kr.
Budgetterede:
Indtægter drift
Direkte omkostninger
Kapacitetsomkostninger
Financiering
Selskabsskat
Resultat

2.917
- 1.560
- 1.251
15
- 100
21

Nyanlæg
Tilslutningsafgifter
Likviditetsmæssigt resultat

- 3.300
2.600
- 679
-

Likviditet ultimo 2016 anslået
Generalforsamlingen bedt om godkendelse af
yderligere investeringer i renoveringer/
vedligeholdelse på
afhængig af skattepligtig overskud!

3.492

1.200
Budgettet godkendt!

Ad 5: Der var ingen indkomne forslag
Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Forslag: genvalg af Kaj Kragelund og Hans Jørgen Schmidt
Ingen modkandidater foreslået, begge genvalgt.
Som suppleanter blev foreslået: Villy Pedersen, Sørup og Poul Erik Lykke Hansen, Gravlev
Ingen modkandidater foreslået, begge valgt.
Ad 7: Valg af revisionsfirma: Genvalg af Redmark.
Ad 8: Eventuelt
Frank Poulsen bad om ordet og takkede formanden for de pæne ord og bestyrelsen for et godt og seriøst
samarbejde gennem de mange år.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til de fremmødte for en god og seriøs debat der
havde været men at lede.
Formanden rettede en tak til dirigenten for god og sikker ledelse af generalforsamlingen og til de
fremmødte for en god og livlig indsats her på generalforsamlingen.
Gen. slut kl. 20,40, Ref. KR

