Frisenvold Vandværk a.m.b.a.
Referat af ordinær generalforsamling
22. juni 2020
Mødeåbning
Formand Jan Haase indledte og takkede de fremmødte medlemmer til Frisenvold Vandværks
a.m.b.a. generalforsamling, der fandt sted Frisenvoldvej 8, Frisenvold, 8940 Randers S.V.

1. Valg af ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Claus Sørensen
Referent: Mette Vissing
Mødet retmæssigt indkaldt.

2. Formandens beretning
a. Bestyrelsen
- Formand:
- Kasserer:
- Medlem:
- Suppleant:
- Revisorer:
-

Jan Haase
Connie Arnholtz Nielsen
Anders Peter Sørensen
Mette Vissing
Niels Henrik Vognsen
Erik Amby

b. Vi har i 2019 afregnet 1462 m^3 vand til forbrugerne
c. Vi har afholdt vedligeholdelsesdag, her blev der slået græs på boringsparcel og ved
værket, malet træværk, repareret et revnet hjørne i pumpebygningen, sat cylinderlås i
døren.

d. Efter skift af filtersand i februar 2019 havde vi i november 2019 igen et forhøjet
manganindhold i vandet. I december har vi derfor ombygget filteret til skyl med
rentvand, da det for det første er lettere at styre mængder, og for det andet ikke
forurener rentvandet med en rest rå-skyllevand efter skyl. Manganindholdet er siden
faldet til under grænseværdien.

e. Der er efterfyldt filtersand på filteret. Vi har valgt en dyrere type filtersand, der skulle
være bedre til at fjerne Mangan end standard-produktet.
f. Vi har udsat renovering af tørbrønd til 2021 for at bevare en passende likviditet,da
ombygning af filteret har belastet vores kassebeholdning
g. En landmand har sprøjtet indenfor 25m zonen fra vores boring, Kommunen har
indberettet dette til Landbrugsstyrelsen. Vi har ikke hørt nærmere til sagen, men fået
oplyst at sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen kan tage lang tid.
h. I december er vore vandmålere udskiftet som led i periodisk udskiftning. De nye
målere er af Ringstempel-typen, som vi håber er mere pålidelige over tid end de
målere af Vingehjul-typen, der blev installeret i 2013.
i.

Vi har påbegyndt arbejdet med at finde og digitalisere vore vandledninger,

j.

Frisenvold Vandværk har fået fornyet henvendelse fra Vandråd Randers omkring en
nystiftet forening til samarbejde omkring beskyttelse af indvindingsoplande.
Af oversigten over tilsluttede vandværker fremgår, at ingen vandværker i vort
område er medlemmer.
Foreningens vedtægter er er forbedret i forhold til det oprindelige forslag, men stadig
noget uklare.
Medlemskab koster et bidrag på 0,50 kr. per kubikmeter vand.
Vi betragter fortsat medlemskabet for uinteressant.

3. Godkendelse af regnskab
Kasserer Connie Arnholtz Nielsen gennemgik regnskabet.
a. Connie indledte med at sige, at bestyrelsen har hyret andet regnskabskontor. Der kan
derfor ses forskydninger på enkelte poster i regnskabet i forhold til sidste år.
b. Der er ikke store ændringer i forhold til de tidligere regnskaber, dog er der større udgifter til
vandanalyser. Analyserne er lovbefalet og hvert tredje år skal der foretages en større og
dyrere analyse. Der analyseres for 43 forskellige pesticider.
c. Regnskabet er revideret og underskrevet af revisorer Erik Amby og Niels Henrik Vognsen.

4. Fremlæggelse af buget
Takstbladet afspejler budgettet og der budgetteres i samme størrelse i 2020 som i 2019.
Derfor uændrede takster med en m3 pris på 7,75kr, plus 1500,- kr. fast bidrag per år.

