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Referat af generalforsamling i Ferritslev Vandværk
29. marts 2022
Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19.00 i Ferritslev Fritidshus. Der
deltog i alt 15 personer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
• Jens Anton Nielsen (modtager genvalg)
• Jens Peter Rasmussen (modtager genvalg)
Suppleanter:
• Ole Vorre (modtager ikke genvalg)
• Thomas Olsen (modtager genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
• Ernst Jørgensen (modtager genvalg)
Suppleant:
• Grethe Kristensen (modtager genvalg)
7. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henning Johansen. Der var ingen modkandidater.
Henning Johansen blev valgt. Dirigenten fastslog, at
generalforsamlingen var rettidigt varslet og dermed beslutningsdygtig.
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Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning
Torben Knudsen berettede følgende:
Vandværkets aktiviteter
Vandværkets aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand.
Væsentlige begivenheder i regnskabsåret
Ferritslev vandværk har 511 forbrugere. Vandværket har i året fået 3
nye forbrugere. 1 på Egebjerg 23, 1 på Hemmegårdsvej 7 og 1 på
Højager Alle 4.
Vandværkets ledningsnet er fuldt udbygget indenfor vandværkets
forsyningspligtsområde.
Der er 7 ejendomme indenfor forsyningsområdet der endnu ikke
er tilsluttet vandværket.
Vedr. nyt regulativ og takstblad, så er der endelig sket nyt.
Kommunen har endelig efter 6 års tovtrækkeri valgt at godkende
Ferritslev Vandværks takstblad. Så fra januar 2022 afregner vi efter det
nye takstblad.
Vedr. nyt regulativ, så er sagen uforandret. Regulativet er et nyt
standardregulativ, som er udarbejdet af foreningerne Danske
Vandværker og DANVA, der er de 2 foreninger der varetager interesser
for både små og store vandværker i Danmark. Regulativet er
udarbejdet i samarbejde med relevante off. styrelser og førende
advokatfirmaer inden for vandforsyningsområdet. Kommunens afvisning
af godkendelse er i starten af 2021 anket til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Sagen varetages - for vandværket - af
foreningen Danske VV. Det seneste vi har fået udmeldt fra klagenævnet
er, at de forventer at træffe en afgørelse senest udgangen af marts
2022.
Vandværket har 2021 fået etableret en SMS-tjeneste, som fremover vil
blive brugt i forbindelse med advisering af forbrugerene ved
driftsforstyrrelse. På vandværkets hjemmeside under punkt
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"selvbetjening" kan man læse mere om, hvordan man tilmelder og
afmelder sig til tjenesten.
Økonomi
Vandværkets regnskab er udarbejdet efter reglerne for vandforsyning.
Regnskabet ender med en overdækning på kr. 102.951
I tidligere år har vandværket hensat i alt kr. 396.000 til indfrielse af
gælden til Kommune-Kredit, når restgælden på lånet september 2022
skal refinancieres. I følge låneaftale er restgælden til den tid kr.
396.241. Restgælden kan - med 10 dages varsel - helt eller delvis
indfries til kurs 100 på tidspunktet for renteaftalens udløb. Beløbet er
indestående på en separat konto i Arbejdernes Landsbank. I januar
2022 har vi forespurgt, hvad det ville koste at indfri lånet på nuværende
tidspunkt, da vi alligevel betaler negativrenter i banken. Da vi uanset
hvornår vi indfrier lånet, skal betale det fulde beløb samt renter for
første halvår 2022, og derudover diverse omkostninger til Kommunekredit ved indfrielse før tid, så får lånet lov til at løbe til september
2022.
Vandværket
I 2021 har vandværket og filteranlæg stort set fungeret upåklageligt.
Det nye SRO-anlæg fungerer fuldstændig efter hensigten. Alle
vandanalyser foretaget i 2021 viser, at vandet fra Ferritslev Vandværk
overholder alle kvalitetskrav mht. mikrobiologiske-, fysiske- og kemiske
parametre for drikkevand.
I forbindelse med den sidste vandprøve i 2021, blev der også taget
prøver for PFAS forbindelser. Heller ikke på disse parametre blev der
konstateret nogen målinger.
Alle vandprøver for de sidste 5 år kan downloades fra vandværkets
hjemmeside.
I efteråret fik vi en utæthed på udpumpningsrørene umiddelbart efter
pumperne.
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De gamle rør var af typen der var limet sammen og disse er ikke mulige
at reparere. I forbindelse med at rørene blev skiftet valgte vi at få lavet
nogle samlinger med flanger, så det forholdsvis nemt og billigt er muligt
efterfølgende at få installeret et LAGUR kalkspalteranlæg.
Vandværket har i 2021 udpumpet 51.549 m3 vand.
Til andre vandværker er der solgt 81 m3. Til egne forbrugere er der
således udpumpet 51.468 m3. Hos forbrugerne er der i samme periode
registreret et forbrug på 44.972 m3.
Vandværket har i perioden haft et spild på 6.583 m3 = 12%.
Vandværket har i 2021 haft et elforbrug på 24.398 kwh. Forbruget af el
svarer til 0,47 kwh el pr. m3 udpumpet vand.
Ledningsnet
Vandværket har 2 boringer beliggende i umiddelbar nærhed af
vandværket. Den ene på vandværkets grund, den anden på TDC´s
ejendom ca. 50 meter fra vandværket. Hver boring kan levere det vand
som er nødvendigt til daglig drift.
Efter installation af det nye SRO-anlæg kører begge boringer samtidig.
Det betyder at der nu kun sker en sænkning af vandstanden i
boringerne på omkring 4-8 m når pumperne kører. Tidligere var
sænkningen af vandstanden 14-18 m.
Med installering af frekvensstyring har det betydet at vores elforbrug
efter ombygning er faldet med ca 25%. Pumperne yder tilsammen ca.
20 m3 pr. time, som er det flow vores filtre er dimensioneret til, men
hver pumpe kan give 25 m3 pr. time, så nedbrud eller reparation af den
ene af pumperne giver ingen problemer med fortsat drift.
Ferritslev Vandværk er nødforbundet til Rolfsted Vandværk med en fuld
forsyningsledning og til Ellinge Vandværk med en nødledning.
Ledningen til Rolfsted har i året været i brug få gange i forbindelse med
mindre vedligeholdelsesarbejder.
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Vi har i året haft 2 ledningsbrud i form af utætte stophaner, samt et
ledningsbrud på Ørbækvej ud for busskuret ved Brugsen.
Målere
Aflæsningen af de elektronisk målere fungerer stadigvæk fuldt
tilfredsstillende. Brugen af de elektronisk aflæste målere betyder, at vi
kan informere forbrugerne om evt. utætheder i deres installationer.
Hvis ikke måleren på noget tidspunkt i 48 timer før aflæsning har stået
stille, afgiver den en alarm om konstant forbrug samt en melding om
hvad minimumsforbruget har været pr. time i de 2 døgn. Forbrugeren
får så en info om at måleren har afgivet alarm og man opfordres til
at få undersøgt sin installation.
Vandværkets balance udviser en samlet aktivmasse pr. 31.12.2021 på
kr. 3.330.701
Overskudsdelen af den samlede aktivmasse udgør pr 31.12.2021 79%.
Vandværkets bestyrelse betragter årets drift og regnskab som
tilfredsstillende.
Ad dagsordenens punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges
til godkendelse
Jens Peter Rasmussen fremlagde regnskabet pr. udgangen af december
2021. Følgende nøgletal er ført til protokol:
• Nettoomsætning:
kr. 599.370,• Overdækning:
kr. 102.951,• Balancesum:
kr. 3.330.701,• Overdækningskonto pr. 31/12-21:
kr. 2.127.769,• Likvide beholdning:
kr. 1.134.518,Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Ad dagsordenens punkt 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indleveret nogen forslag.
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Ad dagsordenens punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
• Jens Anton Nielsen (modtager genvalg)
• Jens Peter Rasmussen (modtager genvalg)
Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.
Generalforsamlingen valgte således følgende personer til bestyrelsen for
en 2-årig periode:
• Jens Anton Nielsen
• Jens Peter Rasmussen
Følgende suppleanter var på valg:
• Ole Vorre (som ikke modtog genvalg til 1. suppleant)
• Thomas Olsen (som modtog genvalg til 2. suppleant)
Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.
Generalforsamlingen valgte således følgende personer til suppleanter
for en 1-årig periode:
• Thomas Olsen (2. suppleant)
• NN: en kandidat til 1. suppleant posten er endnu ikke udpeget
Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor:
• Ernst Jørgensen (som modtog genvalg)
Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.
Generalforsamlingen valgte således Ernst Jørgensen for en 2-årig
periode.
På valg som revisorsuppleant:
• Grethe Kock Kristensen (som modtog genvalg)
Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.
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Generalforsamlingen valgte således Grethe Kock Kristensen for en 1årig periode.
Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt
Intet at bemærke.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede forsamlingen for god ro og
orden.

Henning Johansen
Mødedirigent

