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Generalforsamling i Ryde Vandværk a.m.b.a.                    21. marts 2013 

1.  Velkomst ved  

Erik Snejbjerg Svendsen 

 

2. Valg af dirigent 

Valgt blev Karlo Søndergaard 

 

3. Beretning fra formanden 

Dette vandværksår startede med at bestyrelsen konstituerede sig med nye personer på de 

forskellige poster. Sekretærposten blev besat af Benny Poulsen, Gorm Larsen som kasserer 

og jeg som formand. 

Da det var mit andet år i bestyrelsen betød det at der var mange nye ting der skulle læres 

og tages stilling til. Her vil jeg sige tak til Steen for hans hjælpsomhed, når der har været 

spørgsmål. 

Året startede også med at der var taget en vandprøve på vandværket der viste 

overskridelser på flere punkter. Prøven var taget umiddelbart efter udskiftning af 

filtermateriale og det blev aftalt med Holstebro Kommune at udtage en ny prøve, da 

grunden til disse overskridelse kunne det nye filtermateriale. Og det viste den 

efterfølgende prøve også. 

Ud over disse 2 prøver blev der udført 5 andre prøver. 4 af disse har ingen bemærkninger 

men den sidste har vist overskridelser for farvetal og tubiditet, hvilket ikke indebærer 

nogen form for sundhedsrisiko. Vi vil i samarbejde med prøveudtageren og vandværkets 

servicefirma søge en løsning på dette. 

Vi fik i 2012 en ny tilslutning. Det drejer sig om et landbrug på Rydevej. Her havde vi i 

forvejen vores forsyningsledning forholdsvis tæt på. 

I årets løb har vi udpumpet en vandmængde på 67.965 m3 fra værket, hvilket er 2,0 % 

mindre end sidste år. Til forbrugerne er der faktureret i alt 65.477 m3, som er 3,3 % mindre 

end sidste år. Den årlige aflæsning af målere foretages senest 15. december, hvilket er 

samme dag for indberetning til Vestforsyning for spildevand. Det samlede vandspild har 

således været på 2.488 m3, som svarer til 3,66 %. Dette er igen et acceptabelt niveau, 

selvom det er en stigning på 48,7 % i forhold til året før. Under alle omstændigheder er vi 
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fortsat langt under det vandspild, som udløser betaling af statsafgift for vandværket, da 

det er kun for vandspild ud over 10%. 

Jeg vil, som min forgænger også gjorde, opfordre alle forbrugere til, med jævne 

mellemrum at foretage kontrol af vandmåleren. Det kan nemlig blive en meget dyr affære 

at skulle betale både vandafgift og statsafgift for vand som blot løber ud i jorden. 

I forbindelse med dette kan det oplyses at vi har haft et ledningsbrud på Tjørnevej ved en 

forbruger. Bruddet var sket på forbrugerens side af stophanen, men da det ikke var muligt 

at lukke stophanen valgte vi at udskifte denne sammen med reparationen af 

ledningsbruddet. På denne måde kunne forbrugeren og vandværket deles om udgifterne 

til gravearbejde og dele af VVS-arbejdet. 

Vi har bemærket at omkostningerne for at få udpumpet vandet stiger pr m3 når 

vandforbruget falder. Det er specielt el-forbruget pr. m3 udpumpet vand der bliver højere. 

Dette vil vi nu holde øje med og se på hvad der kan gøres for at holde omkostningerne ned 

på dette område. 

Det er ikke kun omkostninger vedr. udpumpning af vandet der er stigenden. Flere krav fra 

forskellige instanser gør også at vi skal være mere omkostningsbevidste. Tryg forsikring har 

indført en regel, at tavler der ikke er termograferet vil selvrisikoen ved en skade være den 

dobbelte. Hvis der er udført termografering vil selvrisikoen være 0 kr. Vi har valgt at 

udfører denne termografering af tavlerne på vandværket. 

En ny lov betyder at vandværkets personale, der har med den daglige drift, skal have 

gennemført et hygiejne kursus. Dette kursus skal være afholdt inden udgangen af 2013. 

Dette kursus er et 2 dages kursus og afholdes af FVD. Carlo Søndergaard har sagt ja til at 

deltage i dette kursus som bliver afholdt i november 2013. 

Vores takstblade har også været gennem en revision. De forskellige takstblade for 

vandværker under Holstebro Kommune skal være sammenlignelige og der skal begrundes 

for de satser vi har for tilslutninger og for levering af vand. Vi vil i det kommende år kigge 

dybere ind i satserne og de forskellige gebyrer. Der er to grunde til dette. Vi ser stigende 

omkostninger ved den almindelige drift samt det til tider store arbejde der er ved 

inddrivelse af restancer. Derfor vil vi se på om vi kan nærme os de omkringliggende 

vandværkers gebyrpolitik. Den ny takstblad skal sendes til kommunen for godkendelse til 

november. 

Pr. 1 januar 2013 overgik vandværket fra at være I/S til at være a.m.b.a. Det nye navn er 

Ryde Vandværk a.m.b.a. I forbindelse med denne overgang har der været en del arbejde 

med hensyn til dokumenter m.m. Vores normalregulativ er også ændret til Ryde Vandværk 

a.m.b.a. og samtidig opdateret så den henviser til de gældende love og regulativer. Dog har 
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Holstebro Kommune endnu ikke kommet med en godkendelse af denne. 

Vi vil i det kommende år også arbejde med at få en hjemmeside for vandværket. Derved vil 

det altid være muligt at se de gældende dokumenter, tariffer m.m. 

Økonomien i vandværket er stadig god og likviditeten giver plads til både nogle 

forbedringer og til uforudsete udgifter. Vi er stadig en meget velfunderet vandværk med 

en sund økonomi og bestyrelsen vil sørge for at det til stadighed vil være en velfungerende 

og moderne vandværk, som lever op til kravene.  

Til sidst og ikke mindst vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 

årets løb og for den tillid der udvises mig som formand. Vi har alle haft mere eller mindre 

nye opgaver i bestyrelsen som jeg synes at alle har klaret fint. 

Også en stor tak til Karlo, der sørger for den daglige drift af vandværket. Det er først og 

fremmest ham vi kan takke for den sikre drift, der gør at vi alle har vand i vores haner, 

samt at vandværket altid er pænt og præsentabelt, også på de udendørs arealer. 

 

4. Gennemgang af det reviderede regnskab 

Gorm gennemgik det og det blev efterfølgende godkendt 

5. Valg af bestyrelses medlemmer 

På valg var Steen Pedersen, Erik Svendsen og Benny Poulsen 

Genvalg til Erik Svendsen og Steen Pedersen 

Jens Meldhede efterfølger Benny Poulsen 

 

Bestyrelsen er så nu som følger 

Formand Erik Snejbjerg Svendsen, kasser Gorm Larsen, sekretær Jens Meldhede, Steen 

Flemming Pedersen og Holger Braagaard, 

 

6. Valg af bestyrelses suppleanter 

 

Nuværende Ole Libergreen rykker ned som 2. suppleant.  

Jens Kristensen Madsen rykker op som 1. suppleant 

 

7. Valg af revisor 

 

Genvalg af revisoren Revisionskontoret Vest A/S og Jens Jensen (formålsbestemt) 
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8. Indkomne forslag 

Ingen 

 

9. Evt. 

 

Karlo fortalte at der skulle kigges til taget på Vandværket 

Der indhentes tilbud på udbedring 

 
 

 

 

  

 


