Tolstrup Vandværk
Generalforsamling den 15. marts 2018
Formandens beretning.
Velkommen til den 79 generalforsamling.
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Valg af dirigent

2.

Formandens beretning.

3.

Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

4.

Takstblad forlægges

5.

Budget fremlægges til godkendelse

6.

Behandling af indkomne forslag
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Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Poul Heede Modtager genvalg
Johan Gregersen

Modtager genvalg

Ole Kegel Larsen

Modtager genvalg

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
På valg er:
Kurt Hansen

Modtager genvalg

9. Valg af revisor eller suppleant. På valg er.
Per Kølle
10. Eventuelt.
Som sædvanlig har vores vandværk kørt godt. Der har i år ikke nogen nedbrud
eller rørbrud.
VI har I år udpumpet 12295 m3 mod 13330m3 sidste år, atter en lille nedgang, som forventes
at blive større når Tolstrupgården Ikke aftager så meget som tidligere. VI har l år kun fået
udtaget en vandprøve nemlig begrænset kontrol, som viste alle værdier overholdt. VI bruger
500 m3 til skyl, så vores spild er lig nul.
VI har fået Installeret 2 nye udpumpningspumper fra Grunfoss, samt fået serviceret vores vandværk at vores nye servicepartner ”Vandteknik”. De har udført et flot stykke arbejde, som jeg er
godt tilfreds med.
Efter at have fulgt vores strømforbrug i 2 måneder ser det ud til, at det er faldet ca.20%, nemlig
at vores forholdstal er faldet fra 1,40 til 0,90, d.v.s. at vi nu kun bruger 0,90kw for udpumpe en
m3 vand.

Vi har haft 6 forespørgsler fra LER angående gravearbejde, nemlig Tolstrupvej 47 fibernet Atterupvej 35, fibernet. Tolstrupvej 47 ?. Atterupvej 32, fibernet. Atterupvej 37, fibernet. Tolstrupvej 47, drænlng.
Jeg har haft møde med Osted Vandværk, de var meget interesseret i at vi lavede en ringledning mellem de to vandværker, det skulle være mellem Lindeskovvej og deres sidste hus på
Tolstrupvej, jeg syntes det er en god ide, men det kræver en ny ledning på Lindeskovvej,
økonomien har jeg Ikke regnet på endnu. Som en ekstra bemærkning var de da interesseret i
at købe vores vandværk, det tilbageviste jeg dog kraftigt, men det er de altid rart at vide vi har
en køber.
Kasseren og undertegnede har været på studietur til Grunfoss og Silhorko i Jylland, dem som
laver pumper og filtre. Det var meget Interessant og se deres fabrikker. Meget flotte fabrikker,
men for os ser det ud til at jyderne arbejder på en anden måde end vi sjællændere. Men en
meget Indholdsrig tur.

Hjertestarteren fik vi ikke I denne omgang, men Bjarne har søgt Igen, så der er håb endnu.
Bærplukning har været en succes, vi sendte mail rundt når bærrene var plukkemodne, så var
de fleste buske tomme.
Vi har talt meget om blødgøringsanlæg på vandværket. Der har været mange artikler i pressen, både for og Imod. Vandværker med meget hårdt vand 25-30 (dh) har sænket deres hårdhed til 10-12 (dh) til forbrugernes tilfredshed. Blødgøringsanlæg kræver store omkostninger
både I anskaffelse og vedligeholdelse og brug, derfor mener jeg Ikke at Tolstrup Vandværk
med 63 Interessenter har resurser.
Ny borepumpe, den gamle blev nedsat i 1987, så den er 30 år gammel og må siges at have
tjent os godt. Samtidig har udviklingen på pumper været stor, så både kapaciteten og økonomien I en ny pumpe vil forbedre vandværket i fremtiden. Pris ca. 100.000 kr.
Overvågning af vandværk med webkamera, så vi kan følge området omkring vandværket.
Etablering af computer på vandværket, nu vi har fået indlagt fiber.
Sikring at dør med alarm, således at vandværket lukker ned ved uønsket adgang.
Skift at ledning fra vandværket og i svinget mod Ny Tolstrup.
Ringledning mellem Tolstrup Vandværk og Osted vandværk.
Den 7-2-2018
Poul Heede.

