Referat af Ordinasr Generalforsamling i I/S Hedehusene 0stre Vandv^rk
Aflioldt torsdag den 25. februar kl. 19.00 i Fritidscentret, Hovedgaden 371, Hedehusene

Bestyrelsen 2015:
Poul-Henrik Larsen (Formand)

Karsten Skydsgaard (TNfasstformand)
Birger T. Christiansen (Kasserer)

Hanne Pritzl (Sekretasr)
Iris Weidich

Formanden 0nskede alle velkommen til vandvasrkets 110. ordinaere generalforsamling.

1. Valg af dirigent:
Karsten Skydsgaard blev valgt til dirigent og konstaterede at Generalforsamlingen var blevet
rettidigt indvarslet. Da ingen havde kommentarer til dagsordenen, gik man videre til nasstc punkt.
2. Valg af stemmetaeller:
Ingen blev valgt.
3. Beretning:
Formand Poul-Henrik Larsen gennemgik en udforlig beretning for aret 2015. Rentabilitet i driften

fortsatte i 2015 og vandvasrket bibeholder saledes vandafgiften pa kr. 18/m3 i 2016.
2015 har vaeret et meget aktivt ar for I/S Hedehusene 0stre Vandv^rk. Som vedtaget pa sidste
generalforsamling, har bestyrelsen i 2015 foranlediget en total renovering af vandvaerket pa
Brondvej. Det er malsaetningen at leveringen af vand fra eget vandvaerk indledes i forste halvar af
2016. Der er truffet aftale med HTK-Vand A/S om etablering af et nodforsyningsanlasg i tilfaslde af
stromsvigt eller andre driftsmsssige komplikationer pa vandvaerket pa Brondvej. Den samlede
udgift til renoveringen har overholdt budgettet med kun ganske fa procents overskridelse.
Malsaetningen for 10 % vandspild er stadig ikke naet. Ledningsnettet er meget gammelt og trasnger
alvorligt til renovering. Vandvaorket har udskiftet en del defekte skydere/stophaner og forventer at
fortsastte denne proces i 2016.
Den digitale registrering af ledningsnettet er udf0rt og databasen opdateres lobende. Det digitale
kort indgar endvidere nu i LedningsEjerRegisteret (LER), der er oprettet under Erhvervs- og
Byggestyrelsen. Samlet ledningslasngde er i alt 9800 m. Den forventede forbedring af 0konomien
ved overgang fra distribution af indkobt vand til distribution af vand fra egen produktion fra
kildepladsen vil blive anvendt til renovering af ledningsnettet i Hedehusene i de kommende ar.
De fremmodte roste igen i ar bestyrelsen for deres store indsats og formandens beretning blev
enstemmigt vedtaget.

4. Regnskab - 5. Budget 2016 - 6. Forslag til takstblad 2016
Kasserer Birger T. Christiansen gennemgik regnskabet for 2015, budgettet for 2016 samt forslag til
nyt takstblad, som alle blev godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pa valg: Poul-Henrik Larsen og Iris Weidich. Begge blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen
konstituerer sig selv ved ferstkommcndc m0de efter generalforsamlingen.
8. Valg af bestyrelsessuppleant
Morten Andersen, 0stergade 7 blev genvalgt til bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Hanne T0nnesen, Mollebovej 16 blev genvalgt til revisor og Steen Maibom, 0stergade 9 blev
genvalgt som revisorsuppleant.

10. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.
11. Eventuelt
Intet
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