Referat fra generalforsamlingen 5. april 2017, Shell Motel kl. 19,30
Støvring Vandværk Amba
Afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 5. april 2017, 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 2017
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 10 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 3.160 andelshavere, en
stigning på 48, men mange på vej der ikke er flyttet ind endnu.
Der var udpumpet og leveret følgende mængder:
Udpumpet m3
Leveret (solgt)
Spild %
Fordelt på kildepladser:
Ledvogtervej m3
Buderupholmvej
Hæsumvej
Sørup
I alt

18%
15%
60%
7%

2015
404.433
372.779
7,0

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

2016
432.011
393.574
8,89

14%
20%
59%
7%

61.141
86.536
256.335
27.999
432.011
=======

Vedr. tilslutningsbidrag har 2016 været det største nogensinde! (Det sagde formanden også om 2015
sidste år) Men det er langt overgået i 2016 hvor der er betalt mere end dobbelt så meget i tilslutningsbidrag
som i 2015.
Den største udstykning er Kronhjorten med 92 grunde, 32 grunde på Odderen, 12 rækkehuse Linde Alle,
27 rækkehuse på Højdedraget, 28 rækkehuse på Over Bækken, 30 lejligheder og 7 rækkehuse på
Rådhusgrunden og ca. 6 enkelttilslutninger. Så der kommer mange nye forbrugere til i 2017, i alt op imod
ca. 212 + 30 lejligheder der tæller som 1 andelshaver.
Vandkvalitet: Støvring Syd 18 mg/l nitrat, Støvring Nord 21 mg/l og Sørup med under 0,5 så det er helt ok.
Men problem med kimtal og enkelte coliforme bakterier på Kildeværket, værket blev straks lukket og
vandreservoir og opsamlingsbrønde blev renset, rengjort og konstaterede revner i betonen blev repareret,
så nu mener vi problemet er løst.
Året 2016 har været med mange aktiviteter. Af anlægsarbejder nævnte formanden færdiggørelse af
udskiftning af stophaner på Brombærvej, udskiftning af jernledninger og stophaner på stort set hele
Grangårdsvej, samt nogle på Solvang og Enghavevej.
Anlægsarbejder på alle nye udstykninger og enkelttilslutninger.
Køb og installation af 2.000 nye vandmålere til fjernaflæsning. Sørup Vandværk: reparation af trappe og
udvendig maling. Kildeværket Ledvogtervej renoveret med udskiftning af murværk, udskiftning af stålplader
til flotte antrasitgrå plader og ny stern, døråbning udvidet med ny bredere dør, så der kan komme
yderligere filteranlæg ind ad muråbningen, hvis der bliver behov herfor. Plantning af 5 rækket læhegn
omkring grunden ved Hjedsbækvej/varmeværket.

Vedr. nye boringer på Hæsumvej, hvor vi i forvejen har 3 boringer, er der opstartet 1 fjerde boring i
november måned, som forventes kan tages i brug ca. til juni i år. Der er planlagt en ny kildeplads på
Hæsumvej 104, hvor der pt. er udført 1 undersøgelsesboring, som nu skal prøvepumpes mv.
Takstblad 2017: Rebild Kommune har i år ønsket at taksblade så vidt muligt skal være ens for de 46
vandværker i kommunen. Vandværket har derfor lavet nyt takstblad indenfor forsyningsområdet, og der er
fastsat priser på eventuelle potentielle forbrugere i landdistrikterne ved indtegning på kortmateriale.
Vi har i 2016 igen fået ajourført beregninger af vandtryk på hele ledningsnettet af Orbicon på systemet
Epanet, de første beregninger blev udført i 2008, og generelt er der fint tryk på ledningsnettet.
Kommunen har tilsynspligt med alle private vandværker, som skal udføres hvert 5. år. Det har vi så fået
udført i 2016. Vi har fået en fin rapport! Vore værket er pænt vedligeholdt.
Brud på ledningsnet undgår vi ikke: Derfor har vi investeret i Blue Idea, et sms varslingssystem der kan
informere brugerne i et bestemt områder når der lukkes for vandet eller der skal udføres opgaver hvor de
enkelte forbrugere bør informeres.
Der er lavet aftale med Rebild Forsyning om aflevering af målerdata. Vi modtager nu kr. 10,- pr. aflæsning vi
leverer indenfor kloakopland. Tidligere har vi modtaget op til kr. 32,- pr. stk., sidste år fik vi kr. 21,- pr. stk.
Vi har vurderet at vores medlemmer ikke skal aflæse den samme måler flere gange og finde aflæsningstal
fra målerudskiftningerne m.v. Så vi indgik aftalen selv om vi syntes det var helt urimeligt.
Planer for 2017:
Anlægsarbejder: De sidste 1.200 målere udskiftes, pt. mangler der kun ca. 20!
Renovering af ledningsnet for ca. 1 mio: Er udført Vestre Alle, 1. stikvej højre hånd, i gang med 19
rækkehuse på Grangårdsvej, de sidste 6 huse på nordsiden af Grangårdsvej.
Anlægsarbejder i forbindelse med udstykninger, pt. Høje Støvring 58 parcelhusgrunde og evt. 22
rækkehuse, senere ca. 90 parcelhusgrunde på ”Rådyret” (nuværende Kærvej øst for banen) og evt.
rækkehuse på Kronhjorten.
Færdiggørelse af boring på Hæsumvej 94, og forhåbentlig fortsat etablering af ny kildeplads på Hæsumvej
104.
Udskiftning af 2 hydroforer på Sørup Vandværk med ny udpumpningsautomatik med frekvenstyrede
pumper.
Forventet tilslutning i 2017:
Høje Støvring
Høje Støvring
Linde Alle
Støvring Ådale, Rådyret
Østervænget
Viborgvej 9
Jernbanegade/Tjørnealle

58 parcelhusgrunde
22 rækkehusgrunde
12 parcelhusgrunde
90 parcelhusgrunde
6 dobbelthusgrunde
2 rækkehusgrunde
3 forretninger/lejligheder

Allerede i alt 193 som er på vej, hvad tilslutningsafgift angår!??
Kasserens 40 års jubilæum:
Formand Lynge Terp oplyste at kasserer Kurt Rasmussen har været kasserer i Støvring vandværk gennem
40 år. Han overtog jobbet efter daværende kasserer, nemlig nuværende formand Lynge Terp. Formanden
takkede kasserer Kurt Rasmussen for det store arbejde og godt samarbejde i bestyrelsen gennem alle
årene. Kurt fik overrakt en stor flot buket med 40 roser, som han blev meget overrasket over og glad for og
takkede for den og de pæne ord.
Formanden rettede herefter en tak til håndværkerne for veludført arbejde og hurtig assistance uanset
tidspunket for det opståede behov. Tak til bestyrelseskolleger for spændene og godt samarbejde.
Beretning godkendt!

Ad3: Kasserer Kurt Rasmussen gennemgik årsrapporten 2016
Årsrapporten fra Redmark udviser et bruttoresultat på kr.

1.135.616

Afskrivninger
Finansielle poster
Skat af årets resultat
Årets resultat

- 1.738.934
12.330
- 40.678
- 631.666

Trods årlige underskud siden 2010 accummuleret til ca. 16 mio har værket en egenkapital på
regnskabsmæssig opgjort kr. 48.587.321, heraf likvid formue på kr. 982.746
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: Nyt takstblad, fast afg. er nu ens for alle enheder kr. 400,-, målerleje kr. 150,- for 4m3 målere og
uændret kr. 3,00 pr. m3 og salg af ca. 400.000 m3
1.000 kr.
Budgetterede:
Indtægter drift
Direkte omkostninger
Kapacitetsomkostninger
Financiering
Selskabsskat
Resultat

3.270
- 1.610
- 1.343
15
- 50
282

Nyanlæg
Tilslutningsafgifter
Likviditetsmæssigt resultat

- 4.350
2.900
- 1.168
-

Likviditet ultimo 2017 anslået

604
Budgettet godkendt!

Ad 5: Der var ingen indkomne forslag
Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg: Lynge Terp, Jan Rytter og Kurt Rasmussen, alle villige til genvalg.
Ingen modkandidater foreslået, alle 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
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. 20,30, Ref. KR

Støvring, den 27. april 2017
Dirigent
_______________________________________
Kaj Kragelund

