
Side 1

Generalforsamling d. 23.02.11 kl. 19.00 i Felsted Forsamlingslokaler.

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

Pkt. 2 Formandens årsberetning for Felsted Vandværk 2010.

Der er i 2010 afhold 4 bestyrelsesmøder.
Vandkvalitet:
Med hensyn til vandkvaliteten,  har vi haft lidt problemer med en smule for høj jernindhold i 2 ud af 4 analyser.
Ved en nærmere gennemgang af skylle processen, viste det sig, at det sidste filter ikke blev skyllet, hvilket er
svært at konstatere med den gamle styring.
Anlægsarbejder:
Der er skiftet ca 100 vandure i forbindelse med den årlige turnus- udskiftning.

På vandværket har vi fået repareret nogle fuger og vi har fået ændret gulvafløbene således at afløbsrørene er ført
ud gennem vægen i stedet for ned gennem rentvandsbeholderen.
Vi mangler at få en dykker ned og fjerne de gamle vandlås i rentvandsbeholderen.
Myndigheds tiltag.:
Kommunen har fastlagt områderne, således at der nu ligger en plan over hvilke vandværk der skal forsyne de
enkelte områder i kommunen. Vandrådet og kommunen har i fællesskab udarbejdet et nyt fællesregulativ som 

hos udvalget for teknik og miljø.

Sidst i August mdr. opsagde kommunen aftalen om fælles aflæsning af vandure.

heldigvis at vi kunne få et tillægsprogram til vores nuværende edb system, og at leverandøren kunne levere

Vi har efterfølgende haft forhandlinger med kommunen ang. økonomien omkring det kontraktbrud som kom-

Vand afbrydelse.:

Som konsekvens af de to episoder besluttede bestyrelsen at indhente tilbud på en komplet ny el-styring.
Hvor den biligste indkommende tilbud lød på ca. 450.000 kr.- Dette arbejde er netop nu ved at værre afsluttet.
Fremtidige planer.:
2011: rentvandsbeholderen skal inspiceres for revner og urenheder af en dykker. Hoved stophaner skal op-
mærkes og funktionsprøves.
På længere sigt når de nye indsatsplaner er færdige har vi planer om, at etablere en ny boring.
Vi overvejer også hvordan vi kan etablere en nødforsynings forbindelse til et naboværk.
Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3. Regnskab ved kassereren.
Kasseren gennemgik det reviderede regnskab der viste et overskud i 2010 på 95948,90 kr.
Egenkapital pr. 31.12.10 er på 1385198,01 kr.

Pkt.4. Budget og Takstblad for det kommende år.
Budget for 2011 blev fremlagt.
Takstblad for 2011blev fremlagt, bestyrelsen ønskede at hæve prisen for vand fra 3,00 kr. til 3,50 kr. pr. m3.
Tilslutningsbidrag forhøjes efter FVD indekstal.( pr. 01.10.10 = 177,88)
Regnskab, budget og takstblad godkendt.

Dagsorden iflg vedtægter.:

Varslet iflg. Vedtægterne .

Vi har i 2010 udpumpet 94.300 m3 vand , heraf er der leveret 3300 m3 til Tombøl , der er brugt
4600 m3 til skylning af filtre, og der har været et svind på 1500 m3 – svarende til 1,6 %.
Det vil sige at vi til egne forbrugere har leveret, 84800 m3 hvilket stortset er uændret i forhold til 2009.
Vores indvindingsret er på 130.000 m3.

Der er udskiftet 6 stophaner som har været utætte.

skal være gældende for alle almene vandværker i Aabenraa kommune.De to planer ligger nu til godkendelse 

Kommunene er sammen med statens miljøcenter i Ribe i gang med at udarbejde indsatsplaner for beskyttelse
af drikkevandet.man starter med Rødekro,Aabenraa og Kliplev området.

Det bevirkede at vi meget hurtigt skulle finde en ny løsning til udsendelse af aflæsningskort, det viste sig dog

hurtigt, således at vi kunne udsende aflæsningskortene rettidigt.

munen forårsagede.

d.19.09 og d.27.09 havde vi afbrydelse af vandforsyningen ud til forbrugerne, p.g.a. manglende råvandsforyning.
det viste sig at den styring der styrede råvandspumperne var blevet ustabil, hvilket medførte at den ene
råvandspumpe brændte af.
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Pkt. 5. Valg: efter tur afgår Kjeld Jessen & Lars Christiansen ( begge er villig til genvalg).
Begge blev genvalgt.

Pkt. 6- Valg: revisor Erling Nissen( modtager genvalg).
Genvalgt

Pkt. 7. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde som eneste punkt: Ændring i vedtægterne af selskabets navn fra Felsted Vandværk I/S.

Pkt. 8. Eventuelt
Forespørgsel vedr. fremføring af vand til ejendom; hvorfra gælder forbrugerens ansvar?.

Felsted26.02.11 kasserer/Ib Andersen

Dagsorden: Vedtægtsændringer.

Dette blev vedtaget idet alle fremmødte stemte for.

Felsted26.02.11 kasserer/Ib Andersen

Til  Felsted Vandværk Amba.
Dette punkt kunne dog iflg. Vedtægterne ikke gennemføres p.g.a. For få fremmødte.

Derfor var der indkaldt til Ekstraordinært Genneralforsamling kl. 20.00

Iflg. Regulativ for private vandforsyninger  skal jordledning på privat grund fra skel vedligeholdes af grundejeren.

Ekstraordinært Genneralforsamling d, 23.02.2011 kl. 20.00

Eneste punkt var navneændring i vedtægterne fra Felsted Vandværk I/S til Felsted Vandværk Amba.
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