Frisenvold Vandværk a.m.b.a.
Referat af ordinær generalforsamling
15.06.2021
Mødeåbning
Formand Jan Haase indledte og takkede de fremmødte 10 medlemmer til Frisenvold
Vandværks a.m.b.a. generalforsamling, der fandt sted Frisenvoldvej 8, 8940 Randers
S.V.

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

2. Formandens beretning
1.

Bestyrelsen

-

Formand:

Jan Haase

-

Kasserer:

Connie Arnholtz Nielsen

-

Medlem:

Anders Peter Sørensen

-

Suppleant:

Mette Vissing

Revisorer:

Niels Henrik Vognsen
Erik Amby

2.

vi har i 2020 afregnet 2000 m^3 vand til forbrugerne. Vores teoretiske
vandspild (det vil sige differencen imellem udpumpet og afregnet vand, er
faldet fra ca. 8% til under 1%, hvilket må tilskrives målerne der blev udskiftet
i december 2019.

3.

som følge af Corona-restriktioner afholdt vi forsinket generalforsamling 2020,
ligesom vi i år har valgt at udsætte generalforsamlingen, indtil restriktionerne
tillod fysisk forsamling. Ligeledes på grund af Corona-restriktioner har vi i
2020 ikke holdt vedligeholdelsesdag.
I år planlægger vi at holde vedligeholdelsesdag i september.

4.

vi har i begyndelsen af 2020 efterfyldt filtersand med en dyrere type, seneste
analyseværdier for Mangan og Jern har vist sig at være langt under
grænseværdien, og merprisen vist sig at have været givet godt ud.

5.

vi har ikke iværksat nogen renovering af tørbrønden, da problemet med vand i
bunden har fortaget sig noget, og vi er usikre på den bedste løsning til
afhjælpning. Vi holder øje med situationen i tørbrønden og overvejer
løsningsmuligheder, som f.eks. bedre dræning.

6.

I den strenge frostperiode i februar havde vi en hændelse i tørbrønden, idet de
små rør, der forbinder pressostaterne med råvandsledningen, var frosset til.
Problemet kunne løses med en blæselampe. Vi påtænker en løsning med
termostatstyret elektrisk varmelegme i tørbrønden for at undgå frostskader i
fremtiden.
Da tøvejret satte ind efter den hårde frost, havde vi svigt af vandforsyningen to
gange, forårsaget af frostsprængte rør hos forbrugere.

7.

i 2020 har vi gennemført arbejdet med lokalisering og digitalisering af vores
ledningsnet. Graveforespørgsler besvares nu af et landinspektør-firma, der
sender digitalt kort ud til grave-entreprenører.

8.

vi har bestilt en isolatør til at genetablere isolering af de berørte rør på
rentvandsbeholderen efter ombygning i 2019, samt forbedre isolering omkring
inspektions-dækslet.

9.

udskiftning af to slidte rentvandspumper er planlagt til nær fremtid.

3. Godkendelse af regnskab
1. Kasserer Connie Arnholtz Nielsen gennemgik regnskabet. Der er ikke store
ændringer i forhold til de tidligere regnskaber, udover en større udgift til
ledningssøgning og ledningsregistrering, som beskrevet i beretningen pkt. 7.
Forskellen i omsætningsaktiver skyldes tidspunktet på opgørelsen af
indbetalinger.
Der var ingen øvrige spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.
Regnskabet er revideret og underskrevet af revisorer Erik Amby og Niels
Henrik Vognsen.

