Generalforsamling d.23-2-2011
Velkommen til d.109 generalforsamling i Ørsted Vandværk. Ifølge vedtægterne har
vi en dagsorden vi skal rette os efter, og det første punkt er valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Ole Carstensen.

Beretning
Ja så er det så et års tid siden vi var her sidst----- og hvad er der så sket i Ørsted
Vandværk? Efter generalforsamlingen skulle bestyrelsen konstitueres som det så
pænt hedder. Resten af bestyrelsen havde hvis aftalt på forhånd, at jeg skulle være
formand så der var ikke så meget at gøre der!!!
Samtidig fik vi sagt pænt farvel
til Ib Rasmussen som havde været i bestyrelsen i 23 år heraf de 16 år som formand.
Han er dog stadig god og have i baghånden når vi mangler viden.
Så var vi til et par møder med Norddjurs Vandråd og Norddjurs Kommune om
kommunens vandforsyningsplan. Planen er ikke afsluttet endnu, men det er også en
stor mundfuld—der er meget der skal undersøges og mange der skal spørges, men
kort sagt går planen ud på at sikre vores drikkevand i fremtiden!!
Sidste forår havde vi lidt for meget nitrit i vandet (kun på vandværket ikke ude i
byen) Vi har stadig for meget nitrit i vandet. Nitrit skal iltes væk i filteret. Silhorko
arbejder på sagen og det påstår de at det skal de nok få i orden.
D. 1. maj startede Claus ude på Fjernvarmen. Med det fulgte pasning af vandværket,
så når man har vagt på fjernvarmen så har man også vagt på vandværket. Det er rart
at være 2 om vagten.
Efter sommerferien fik vi renoveret det sidste af Toftevænget og H. C Ørstedsparkvej
Næsten samtidig havde vi et par små brud et i Hollandsbjerg og et på Skyttevej, men
de var hurtigt klaret.
I efteråret lavede vi en fastpris aftale på EL på 2 år med ELRO på 38 øre pr. kw.
Samtidig havde vi den årlige tilstandsrapport fra kommunen på vandværket, og de var
yderst tilfredse, så det var jo ok.
Lige inden aflæsningen af vandure fik Judith nyt regnskabsprogram+ ny computer.
Så blev der jul og nytår og d. 31-12-10 var der 828 forbrugere el. ure på Ørsted
vandværk, og de havde brugt 120736m3 vand--- lidt mindre end året før.
Ser vi frem i 2011 så er der lidt større udgifter på vej. ½ af vores vandure skal skiftes
I alt med vandure og udskiftning vil det koste ca. 150.000 kr. Sidste ½ skiftes i 2012.
Så vil jeg slutte af med at sige tak til bestyrelsen + revisor og til kollegaer (Judith og
Claus) og også tak til Ib som stadig er med på sidelinien.

Spørgsmål??

