
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Erling Nissen blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig 

Pkt.2. Formandens beretning.
D. 27 august indkaldte Carl Egon Hansen til et bestyrelsesmøde, her meddelte han at han 

Den 07.sep. Afholdt den resterende bestyrelse et nyt møde, med henblik på at konstituere 
en ny formand, her blev Kjeld Jessen valgt som ny formand, i det der ikke har været valgt 
suppleant til bestyrelsen, har bestyrelsen fortsat året ud med 4 medlemmer.
Kjeld Jessen takkede på Vandværkets vegne Carl Egon for det store arbejde han har ud-
ført gennem snart 25 års medlemskab af Vandværkets bestyrelse, heraf 18 som formand

Vandværket har i 2009 udpumpet113.000 m3 mod 93.000 m3 i 2008-
Ud af den udpumpede mængde vand, har vi i det sidste halve år leveret 22.400 m3 til

Antallet af forbrugere er i 2009 steget med 12 til i alt 654,- gennemsnit forbrug på 138 m3
mod 145 m3 i 2008.
Foruden de 2 nævnte bestyrelsesmøder har der været afholdt 1 møde, hvor vi behandlede

lægning med Felsted Vandværk. Bestyrelsen vedtog at vilkårene ville være de samme, 

om at renovere deres eget værk, og fortsætte som selvstændig Værk.
Det er under denne renovering de har fået leveret vand fra Felsted.
Vandkvalitet:
Gennemgang af diverse vandanalyser-  ved prøveudtagningen d. 22.9.09 viste prøven et 

ventiler i filterskylle-systemet, som blev udskiftet, efterfølgende vandprøve viste at jern-

firmaet Carl Bro, med henblik på at kontrollere vand indvindings installationerne og vores
forventninger til fremtidige indvindings behov.

med det vand vi pumper ud til forbrugerne.
Anlægs-arbejder.

vi fremført ny forsyningsledning.

Ved det årlige eftersyn af vandværket, som blev udført efter at filterventilerne var udskiftet,
var der ikke nogen bemærkninger til installationerne.
Nye tiltag renoveringer.
På sigt må vi forvente, at der af hensyn til forsyningssikkerheden skal laves følgende
arbejder.
Ny boring. Forventet pris ca. kr. 350.000

Forventet pris ca. kr. 250.000.
Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3. Regnskab ved kassereren.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab der viste et overskud på kr. 134.736 kr.
Beholdningen pr. 31.12.09 er på 1.289.249 kr.. 

Pkt. 4. Budget og Takstblad for det kommende år.
Budget for 2010 blev fremlagt.
Takstblad for 2010 holdes uforandret.
Regnskab-budget og takstblad blev godkendt.

Pkt. 5. Valg. Efter tur afgår Ib Andersen,Hans Iversen og Henning Christiansen.
(alle modtager genvalg)

Alle blev genvalgt, 

Pkt. 6. Valg: revisor Jørn Rasmussen (modtager genvalg)
Genvalgt.

Pkt. 7. Indkomne forslag
Regulering af lønninger til Formand og Kasserer- sidste regulering i 1991.
Formand 15.000 kr. årlig

Forslaget blev godkendt.
Pkt. 8. Eventuelt.

ingen bemærkninger- dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamling d. 25.02.10 kl 19.30 i Felsted Forsamlingslokaler.

Dagsorden iflg. Vedtægter.:

varslet iflg. Vedtægterne.

af helbredsmæssige årsager, var nødsaget til at stoppe som formand  og som medlem
af bestyrelsen for Vandværket, samt som vandværkspasser.

og vandværkspasser.

Tombøl Vandværk.

en henvendelse fra Tombøl Vandværk, som ønskede at få oplyst vilkårene for en sammen-

som blev brugt ved optagelsen af Felstedmark Vandværk.Vilkårene blev efterfølgende frem-
sendt til Tombøl, som behandlede dem på deres Genneralforsamling, hvor de blev enige

for stort jern indhold og 1 Coliform bakterie. Det store jernindhold syldtes 3 defekte luft-

indholdet var bragt under den tilladte grænse og der måltes ingen Coliforme bakterier.
Offeltlig tilsyn:
D. 27 okt. Havde værket besøg af 1 rep. Fra Miljøcenter Ribe samt 2 rep, fra rådgivnings-

Miljøcentret kontrollerer boringer og indvindingsretten af vandet og kommunen har tilsyn

I forbindelse med byggemodning af 4 parcelhusgrunde ved Møgelmosevej/Pilekær har

På værket har vi udskifter 2 rentvandspumper.

En komplet ny el-styring , den ekst. Styring fås der ingen reservedele til mere.

Tilslutningsafgift for de 18 nye medlemmer fra Felstedmark Vandværk og 12 nye tilslut-
ninger samt salg af vand til Tombøl vandværk, har bidraget til resultatet for 2009.

Som ny bestyrelsesmedlem  blev indvalgt Lars Christiansen, Bøgholmvej.

Kassrer 25.000 årlig
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