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Generalforsamling den 26. marts 2015 kl. 19,30 i Hagested Forsamlingshus  

 

Til stede var: Kurt – Kim – Per – Evy – Søren – Kent – Bente og Egon  

Egon Jensen blev valgt til dirigent. Punktet med stemmetæller udgig p.a. kun få fremmødte. 

 

Formand Kurt Kristensen aflagde beretning: 

Så er der igen gået et år. Velkommen til alle. 

Vi er i det forløbne år blevet færdig med renovering af vandværket, det har været en spændende 

opgave, både for Danwatec som lavede renoveringen og for os i bestyrelsen at følge med i de opgaver, 

som opstod hen ad vejen. 

Efter arbejdet var færdigt, var der flere urenheder i vandet, så det blev bestrålet inden udpumpning til 

forbrugerne indtil der ikke var flere bakterier, der blev løbende taget prøver og først da de var gode 

nok blev vandet frigivet uden bestråling til forbrugerne. 

Der er også opsat et helt nyt styringsanlæg af pumperne, vi havde regnet med at kunne bruge det gamle 

i nogle år endnu, men det kunne det ikke. 

 

Ved tilsyn på vandværket blev vi pålagt at lave et slambassin, så det prøver vi på at få op og køre, 

hidtil har vi pumpet skyllevandet direkte ud i kloaken, men det må vi ikke mere. 

Pumpen i boringen skal vi have op og have renset og en ny pumpe sat ned i boringen, ellers kan vi ikke 

pumpe vand nok op. 

Der har været 3 mand på hygiejnekursus, og de er udrustet til at lave de opgaver man skal i et 

vandværk. 

Det ville være rart, hvis alle aflæste deres måler ved nytår, så bestyrelsen ikke skulle rundt og aflæse 

og det ville også spare folk for et gebyr, ligeledes vil vi blive glade hvis forbrugerne betalte 

vandafgiften til tiden, så vi bliver fri for rykkergebyr. 

Et af vores naboværker lukker simpelt hen for vandet ved restancer. Der bliver sat en stor betonklods 

med vandværkets navn på målerbrønden, så alle kan se, at her har man ikke betalt. 

Vi har ikke tilmeldt os til det nye Vandråd endnu, men overvejer det, det er igennem det man kan 

trække oplysninger om lukning af brønde og boringer. Det koster nogle ører pr. m3 der pumpes op. 

Vi har søgt om en ny indvindingstilladelse og da det er længe siden vi har søgt, må den være lige på 

trapperne, vi har søgt om tilladelse til indvinding af 25.000 m
3 

, da vi regner med nye boliger på 

Præsteengen. 

 

Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. 

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

Der var ingen forslag modtaget fra medlemmerne og fra bestyrelsen var der tilføjelse til § 4 og §7: 

hjemmeside 

 

Valg:  

Kurt Kristensen, Per Møller Larsen og Evy Larsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år 

Peter Andersen og Leif Hansen blev genvalgt som suppleanter for 1 år 

 

Vandværket har fået en hjemmeside: www.hagested-vandvaerk.dk, hvor vi fremover udsender 

meddelelser, indkaldelse til generalforsamling og lignende. På hjemmesiden kan man også finde 

vandværkets vedtægter, regulativ, takster, regnskaber og mødereferater. 

 

Medlemmer der ikke har adgang til internet kan få relevante dokumenter fremsendt på papir. 

   

Referant Evy Larsen 

 

http://www.hagested-vandvaerk.dk/

