
Torsdag d. 28.02.2013  kl. 19.30  i Felsted Forsamlingslokaler.

Pkt. 1. Valg af dirigent:

Pkt.2.
I 2012 er der udpumpet 86080 m3 vand, en lille tilbagegang i forhold til 2011. Der er ikke leveret
vand til Tumbøl i 2012.
Antal er forbrugere er uændret i forhold til 2011.
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2012-
Der er udskiftet 16 stk. vandmålere i henhold til gældende krav om udskiftning hvert 8. År. Dog hvert
6. År for vandmålere der er opsat efter 15. Maj. 2007.
Vi har haft 31 henvendelser fra graveentreprenører angående anvisning af hvor vores vandledninger
ligger i et nærmere bestemt område.
Vandanalyser:
Vi har i henhold til gældende lovgivning fået foretaget 3 vandanalyser i 2012, samt 1 d. 02.01.2013-
Alle analyser har overholdt gældende grænseværdier.
Myndighedstiltag:

da det fremover er forvaltningen og ikke som hidtil kommunalbestyrelsen der skal godkende priserne.

hvilket er rimeligt i forhold til de 86.000 m3 vi udpumper. Tilladelsen gælder til 31.12.2042.
Kommunen har afholdt et møde hvor de orienterede om vandforsyningsplanen og indsatsplaner.
Den seneste udmelding fra kommunen er at de starter på at lave indsatsplaner for Felsted-Sundeved
området d. 26.01.2013.
Anlægsarbejder:
I forbindelse med det årlige serviceeftersyn på værket, blev det konstateret at værket var i OK stand.

denne blev der kørt 18 ton slam i deponi.

stophaner.

Der er opmærket 84 stk. hovedstophaner med skilte på stander, således at de er nemmere at finde,
når der er behov for at lukke for en strækning på ledningsnettet.
Fremtidige planer 2013-2014.:
Ud over manglende stophaner, der vil blive etableret i forbindelse med ønsker fra forbrugere, har vi
ikke planer om at lave større anlægsarbejder i 2013.

Vi har ikke hørt resultatet af dette møde.
Inden udgangen af 2014 skal den person der passer vandværket tage 2 kurser der omhandler

Formandens beretning blev godkendt.
Pkt. 3. Regnskab ved kasseren.:

og en Egenkapital pr.31.12.12 på 1.278.924,16 kr.
Pkt. 4. Budget og Takstblad for kommende år.

Budget for 2013 blev fremlagt.

Tilslutningsbidraget er forhøjet med 0,85 %  efter indekstallene for Danmark Statistik.
Prisen for vand til forbrugerne holdes uændret til 3,50 kr. pr. m3. Hvorimod vandledningsafgiften til 

Regnskab, budget og takstblad godkendt.
Pkt.5. Forslag.

Der var ingen indkomne forslag.
Pkt.6. Valg til Bestyrelsen.:

Hans W. Jessen.
Alle blev genvalgt.

Pkt. 7. Valg af revisor.

Pkt. 8. Eventuelt.
Ingen bemærkninger- dirigenten takkede for god ro og orden.

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.

Takstbaldet blev godkendt d. 31.05.2012. Kommunen har lovet en hurtigere sagsbehandling fremover,

Den 29.06.2012 fik vi vores indvindingstilladelse godkendt.Vi må årligt indvinde 100.000 m3 vand, 

Dog var skyllevands slambeholderen ved at værre fyldt op, i forbindelse med tømning og spulning  af

Iltningstrappen trænger til afrensning, dette er sat i ordre, dog ikke udført endnu.
Vi har i 2012 etapleret 13 stk. nye stophaner, ved ejendomme hvor der aldrig tidligere har været

MAL-tec Har været ude for at opmåle 34. Stk. stophaner ind på vores digitalkort.

Arwos har haft bestyresesmøde d. 25.01.13 hvor de har drøftet samarbejde omkring målerskift.

vandværksdrift og hygiejne.Endvidere skal der indføres et ledelssystem, der beskriver hvordan
vandværket bliver vedligeholdt og hvordan vi styrer at vandkvaliteten er iorden.
Jeg er tilmeldt hygiejnekursset 2 dage d. 29. og 30.oktober.  Pris 5.000 kr.
Vandværksdifts-kursuset 3 dage d. 19, 20 og 21 november.  Pris 7.000 kr.

Kasseren gennemgik det reviderede regnskab for 2012 der viste et overkud  196.810,72 kr.

Takstblad for 2013 blev femlagt og gennemgået.

staten forhøjes fra 5,90 kr til 6,13 kr. pr. m3.

På valg til bestyrelsen var: Kjeld Jessen,Henning Christiansen, Lars Christiansen og suppelant

Erling Nissen og suppelant Jes Lassen var på valg, begge blev genvalgt.
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