LeeVandværkA.m.b.a.- Rsferatfra generalfsrsanÅing
den 25. februar 2020 i Lee Kultur og Beboerhus
Referent: Thomas Grønnins
Valg af dirigent
- Dirigentenblev enstemmigtvalgt.
Dirigent: Erik Rasmussen
Bestyrelsensberetning for 2019 ved Preben Jakobsen og Thomas Grønning
Gartner (gf PrebenJakobsen)
Bent Andersener fratrådt som gartnerpr. 3 l-12-2019. Bestyrelsentakker Bent for indsatsen
igennem årerne.Hans PederSchmidt er tiltrådt som ny gartner.
Status(.afPrebenJakobsen)
12019 er det udpumpet31.549m3 mod 34.314m3 i 2018.Der er i2019 solgt30.724m3 mod
32.231m3 i 2018.Vandtabeter for 2019 faldettil ca. 3,0 oÅmod 5,9 %i2018. Der er ikke en
decideretforklaring på faldet, men det er positivt.
Der kom en ny kunde/tilslutningtil 2019 shvi er i dag 150 medlemmer.
Vandkvalitet (af PrebenJakobsen)
Vi har lidt udfordringer med vandkvaliteten.I vandprøverfor 2019 har der været mindre
overskridelserfor turbiditet, nitrit, aggressivkulsyrer og mangan.Vi afventer mødemed Viborg
Kommune den 27. februar vedr. indsatsplanfor Lee Vandværk. Derefter planlæggervi møder med
filterleverandører.
Pesticider(af PrebenJakobsen)
Bestyrelsenhar i2019 valgt at lave en stor pesticid analyseaf vores vand. Denne gav fund af
Her afuentervi igen indsatsplanen
men
Metribuzin-disamo-ditektolige over detektionsgrænsen.
bestyrelsenvurderer dog af vi hra en vandkvalitet der rækker ind i fremtiden.
Vi vil i2020lave en analyseaf Metribuzib.disamo-ditektoigen - resultatervil give en indikation af
om koncentrationener uændret,faldendeeller stigende.
Fremtiden for Lee Vandværk (af PrebenJakobsen)
Der er nogle skyer/spørgsmålaf forholde sig til - noget vi skal reflektere over:
o Flere af vandværketsinstallationervarler gamle og kræver en "Steen" (SteenYding som er
vandpasserog lokal smed)
o Hovedledningenigennem Lee by kunne værebedre.
o
o

Udviklingen af vandkvalitetenmed "kun" en boring
Vandopsamling(vandnedsivningen)er delvist under Lee by - kan vi passepå vores
grundvand?

o

Kan vi blive ved med at skaffe en bestyrelse?

Aktiviteter i 2020
e Vandsamarbejdei Viborg Kommune
o Fremtidsoplægfor vandværketbaseretpå den kommunale indsatsplan

Lee VandværkA.m.b.a.- Referatfra generalforsamling
Lynnedslag den 27. august(af Thomas Grønnine)
Lynnedslagpå Lee Vandværk resulteredei at niveaustyringtil rentvandstank1 og følere i både
rentvandstank1 og 2 er defekte.
Bestyrelsenvalgte (i samarbejdemed forsikringsselskabet)i stedetfor at udskifte I til 1, derimod at
investerei en ny styring af vandværket.Forsikringen vil erstatteomkostningernefor en skiftning
som det var. Ca. 30.000-45.000,kr.
Fordele ved en ny styring er at gøre vandværketmere tidssvarendeog også lettere at drifte. (Det gør
nogle mulige fremtidige udfordringer mht. gamle installationer og finde en vandpasser/bestyrelse
lettere.
Tilbud blev modtagetfra både Kemic Vandrensog Verdo Energiteknik. Tilbuddet var Verdo var
billigst og ogsåmed kortesteleveringstid.
Prisen for styring blev (uden vandpassertimer - da dissedækkesaf vores driftstabforsikring)
135.799,98 kr. (Forsikringenhar 2512-2020opgjort at de dækker 57.678,58 kr. for skadenog
11.500,-kr. i drifttab (vandpasser).
I alt 69.228,58kr. (efter selvrisiko).
Renovering af el-tavle (af Thomas Grønnine)
I forbindelse med lynnedslaggjorde Tryg opmærksompå at der ikke var registrerettrancientbeskyttelsepå vandværket.Det er der dog, men den har ikke taget lynskaden.Bestyrelsen
besluttedeat for elektriker til udskifte gammel el-tavle og udforme installationsrapportfor trancient
beskyttelsen,så den kan blive registreretved Tryg. Fremtidig selvrisiko uden trancient beskyttelse
er 25.000,-kr. pr. skade.
Prisenfor renoveringaf el-tavleblev 23.856,-kr.
Bestltrelsens beretninger blev godkendt.
Aflæggelseog godkendelseaf regnskab.
Ingen bemærkningerfra revisorfirmaet Lars Olsen A/S
Bruttoresultatet
blev 301.331kr. mod 211.896i 2018
Driftsresultatet
blev 2.633kr. mod 3.700kr. i 2018.
Resultatetblev 0 kr. (med en underdækningpå 42.662kr.)
Det er især udgiften til ny stryring og eltavle der har påvirket resultatet.Udbetalingenfra
forsikringen er ikke nået at blive fastlagt inden regnskabetvar underskrevetså udbetalingenfra
Tryg på 69.228,58kr. er ikke med i resultatet.
Regnskab blev godkendt.
Takster
Kassererenpræsenteredede aktuelt gældendetakster (fra lll-2019), samt at bestyrelsenikke ønsker
disseændretfor 2020.Det er doe i sidsteVibore Kommune som eodkendertaksterfor 2020.03.01

LeeVandværkA.m.b.a.- Referatfra generalforsamling
Fastsættelse
af løn
Det blev foreslåetat formandog kasserehver skullehaveen løn på 16.750 kr. + denårligestigning
oÅaf reallønnenfra DanmarksStatistiksNettoprisindex.
Lønfor2020er
Formand:
Kassereren:
Gartner:

16.900
k.
16.900kr.
5.850kr.

Lønnenfor 2020blevgodkendt
Valg af kasserer
Påvalg er ThomasGrønning.Ingenaf de fremmødteønskedeat opstiller.
ThomøsGrønning blevgenvølgttil kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Påvalg er PeterRasmussen
og Olav Maul. Ingenaf de fremmødteønskedeat opstille.
PeterRasmussenog Olav Møul blevgenvølgt
Valg af suppleanttil bestyrelsen.
Påvalger AnetteHillestrøm.
Anette Hillestrøm blevgenvalgt.
Indkommendeforslag
Der er ikke modtagetnogleforslag.
Eventuelt
Intet.
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