
Tirsdag d. 07.02.2012  kl. 19.30  i Felsted Forsamlingslokaler.

Pkt. 1. Valg af dirigent:

Pkt.2.
I 2011 er der udpumpet 93.200 m3 vand, heraf er der leveret 3600 m3 til Tumbøl Vandværk, og der er 
brugt 4619 m3 til filterskylning. Der har været et svind på 0,6 % i forhold til det udpumpede og afregnede
mængde, i 2010 havde vi et svind på 1,6%.

Vi har fået 2 nye parcelhuse og 1 lille landbrug tilsluttet i 2011, samtidig har vi mistet 2 forbrugere som

Der er i 2011 afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Vandkvalitet:
Med hensyn til vandkvalitet har vi haft problemer med for højt jernindhold i 1 ud af 4 analyser. Ved næ-
mere gennemgang af skylle processen, viste det sig at røret til skyllevandet var defekt, hvorfor filtrene 
ikke blev skyllet tilstrækkeligt igennem.
Anlægs arbejder.:
I løbet af januar og februar fik vi udskiftet hele el-styringen på vandværket, til et moderne styring og over-

Det nye anlæg blev taget i brug d. 01.03.11. Den nye styrings værdi blev d. 21.04. kl. 10.30 afprøvet,
idet jeg var taget på påskeferie i Tyskland og modtog en SMS fra vandværkets overvågning om lav

Der er skiftet ca 70 vandure i forbindelse med den årlige turnus udskiftning.

Myndigheds tiltag.:
Kommunen godkendte d. 04.07.11 vores takstblad for 01.10.2010 til 30.09.2011.
Det nye fællesregulativ som kommunen og vandrådet i fællesskab har udarbejdet, er endnu ikke god-
kendt i kommunalbestyrelsen.
Vi har været i dialog med miljøcenter Ribe ang. placering af en evt. ny boring. En sådan boring skal 
placeres sydvest for byen, men biologerne mener ikke vi har behov for investering i ny boring på

samtidig.

minimere forbrugernes ansvarsforpligtigelser.
Fremtidige planer.:

prøvning af hovedlednings stophaner.
Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3. Regnskab ved kasseren.:

og en Egenkapital pr.31.12.11 på 1.082.113,44 kr.

en investering i nyt el-styring, hvilket andrager 448.483,37 kr.(beløbet er medtaget som driftsudgifter).

pr. pengeinstitut  bør overholdes. Derfor vil der hurtig blive overført ca 500.000 kr. til anden  bank.
Pkt. 4. Budget og Takstblad for kommende år.

Budget for 2012 blev fremlagt.

Tilslutningsbidraget er forhøjet med 2,3 %  efter indekstallene for Danmark Statistik.
Prisen for vand til forbrugerne holdes uændret til 3,50 kr. pr. m3. Hvorimod vandledningsafgiften til 

domsmægler mv.
Regnskab, budget og takstblad godkendt.

Pkt.5. Forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt.6. Valg til Bestyrelsen.:
På valg til bestyrelsen var Hans Iversen og Ib Andersen.

Ib Andersen blev genvalgt.

Pkt. 7. Valg af revisor.
Jørn Rasmussen var på valg og blev genvalgt.

Pkt. 8. Eventuelt.
Formanden takkede Hans Iversen for 21 år i bestyrelsen.

Referat fra Felsted Vandværk Amba, Genneralforsamling

Dagsorden iflg. Vedtægter.:

Erling Nissen blev valgt til dirigent, han kunne konstatere at genneralforsamlingen var lovlig indvarslet
iflg. Vedtægterne.
Formandens årsberetning for Felsted Vandværk amba.

Vores indvindingsret er på 130.000 m3. vi har således rigelig luft til at forsyne nye forbrugere.

stortset ingen forbrug har haft, det drejer sig om 2 pumpestationer.

vågning, hvor vi kan følge driften fra en hvilken som helst computer der har internet adgang. 

vandstand i rentvandstanken.Efter kantakt med Jørgen Smed  og ved fælles hjælp fik vi lavet en
nøddrift og  undgik en længerevarende vandafbrydelse i dagtimerne.
Der er blevet fjernet 2 gulvafløbsrør der var ført gennem rentvandstanken.

Der er skiftet 7 stophaner som har været utætte.

nuværende tidspunkt, da det ikke er sansynligt at vores nuværende boringer vil blive ramt af forurening

Efter at Arwos har overtaget spildevandsområdet, har der været store gener med, at forbrugerne selv 
skal indberette når de får udskifter vanduret. Pga. at Arwos ikke ønsker at indgå et samarbejde om-
kring aflæsning af vandure, skal vandurene nu aflæses både til Vandværket og Arwos.
Som vedtaget på sidste års genneralforsamling, har vi i forbindelse med årsafslutningen ændret sel-
skabsform fra at værre I/S til at værre amba.Dette efter anbefaling fra Vandværksforeningen, for at 

I indeværende år skal vi have fulgt op på indtegning af rørledninger og stophaner, samt funktins-

Kasseren gennemgik det reviderede regnskab for 2011 der viste et underkud på   303.084,57 kr.

Underskudet for 2011 skyldes som tidligere nævt i formandens beretning, at der i 2011 er foretaget

Regnskabet havde fået en Påtale for revisorene- Den gældende indlånsgaranti på max 750.000 kr.

Takstblad for 2012 blev femlagt og gennemgået.

staten forhøjes fra 5,00 kr til 5,90 kr. pr. m3.
Endelig er der påsat et gebyr  på 250,00 kr. for udleveing af målerdata til f.eks advokater og ejen-

Hans Iversen ønskede at stoppe-  nyindvalgt blev Kjeld Eskildsen

Som suppleant blev Hans W.Jessen indvalgt.
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