
Referat af Ordinaer Generalforsamling i I/S Hedehusene 0stre Vandv^rk
Afholdt torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 i Fritidscentret, Hovedgaden 371, Hedehusene.

Bestyrelsen 2014:
Poul-Henrik Larsen (Formand)
Karsten Skydsgaard (Nasstformand)
Birger T. Christiansen (Kasserer)
Hanne Pritzl (Sekretasr)
Iris Weidich

Formanden 0nskede alle velkommen til vandva^rkets 109. ordinasre generalforsamling.

1.Valg	af dirigent:
Karsten Skydsgaard blev valgt til dirigent, der konstaterede at dagsordenen var blevet rettidigt
indvarslet og fremsendt med post til vaerkets interessenter. Da ingen havde kommentarer til
dagsordenen, gik man videre til naeste punkt.

2.	Valg af stemmetaeller:
Ingen blev valgt.

3.	Beretning:
Formand Poul-Henrik Larsen gennemgik en udforlig beretning for aret 2014. Rentabilitet i driften
fortsatte i 2014 og vandvaerket bibeholder saledes vandafgiften pa 18 kr/m3 i 2015.

Malsaetningen for 10 % vandspild er endnu ikke naet trods diverse tiltag herunder digital
overvagning af d0gnforbruget vha. tradlos flow-maler pa modtageledningen fra HTK-vand og
efterfolgende hurtig indsats med hensyn til laskagesporing og udbedring. Det blev konstateret at
ledningsnettet var meget gammelt og traengte alvorligt til renovering, for at man i firemtiden vil
kunne opfylde vandspildsmalsstningen. Vandvaerkets aldrende ledningsnet har en samlet lasngde pa
ca. 10 km, hvilket betyder en betydelig renoveringsindsats over de naeste mange ar. Som f0rste
indsatsomrade blev ledningsnettet pa 0stergade totalt renoveret i 2013. Vandvasrket har udskiftet en
del defekte skydere/stophaner og foiventer at fortsaette denne proces i 2015.

Siden 2010 har vandvaerkets vision vaeret at kunne genoptage produktion af vand fra eget an teg i
2015. I/S Hedehusene 0stre Vandvaerk (H0V) har i hen ved 26 ar fungeret som distributionsanlceg
af vand fra HTK-forsyning pa grund af forurening af grundvandet i egne indvindingsboringer i
1988. Visionen er nu naesten naet. H0V fik i 2014 myndighedsgodkendelse til at genstarte
produktionen af vand fra Kildepladsen pa Brandvej, da grundvandet igen overholder de gasldende
krav til drikkevandskvalitet. Som konsekvens af, at indvindingsanlaegget pa Brondvej har ligget
stille i mange ar, tog bestyrelsen i 2014 de nodvendige skridt frem mod en planlcKgning og udforelse
af en meget tiltraengt renovering af vandvaorksbygninger, indvindingsbronde, pumpe og filtrerings
anlaeg, tanke samt digital styring af processen. En testproduktion af de nodvendige vandmaengder
blev udfort i august maned fra en af brondene pa kildepladsen, og ved hjaelp af et radgivende
ingeniorfirma, har bestyrelsen efterfolgende udf0rt en licitation for renoveringen, der blev vundet af



Vand og Teknik A/S &a Ifejbjerg betinget af byggetilladelse fra Kommunen samt en garanti af, at
det renoverede anlaeg vil kunne producere drikkevand, der overholder gaeldende krav til drikkevand
og i de maengder, der er behov for i vandvasrkets nuvaerende og fremtidige forsyningsomrade.

H0V vil optage et lan pa kr. 2,5 million til forrentning over 10 ar til deekning af antegsudgifterne i
forbindelse med fornyelse af vandproduktion. H0V vil igangsastte renoveringen af vandvasrket over
sommeren 2015 med forventet genopstart af egen vandproduktion i Q4 2015.

De fremmodte roste bestyrelsen for deres store indsats, ligesom de bifaldt og godkendte tilbuddet
fra Vand og Teknik A/S samt finansieringen af renovering af kildepladsen pa Brondvej. Som en af
de fremmodte udtrykte det, sa koster det kun ca. kr. 5000,- pr. andelshaver. Formandens beretning
blev enstemmigt vedtaget.

4. Regnskab og 5. Budget for 2015 og 6. Forslag til takstblad 2015
Kasserer Birger Christiansen gennemgik regnskabet for 2014, budgettet for 2015 samt forslag til nyt
takstblad, som alle blev godkendt af generalforsamlingen. Kassereren praeciserede endvidere de
naermere omstasndigheder for det fremtidige anlasgs- og driftsbudget.

7.	Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pa valg: Hanne Pritzl, Birger Christiansen og Karsten Skydsgaard. Alle blev enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved forstkommende mode efter generalforsamlingen.

8.	Valg af bestyrelsessuppleant
Morten Andersen, 0stergade 7 blev enstemmigt valgt til bestyrelsessuppleant.

9.	Valg af revisor og revisorsuppleant
Hanne Tonnesen, Mollebovej 16 blev enstemmigt valgt til revisor og Steen Maibom, 0stergade 9
blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant.

10.	Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

11.	Eventuelt
Intet - bortset fra at en af de fremmodte igen roste bestyrelsen for det store arbejde, der var blevet
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Iris Weidich Hanne Pritzl


