Tolstrup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 10. september 2020
på Sognegården, Ny Tolstrup kl. 1930.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetællere og referent.
Bestyrelsens beretning ved formanden
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Takstblad forelægges
Budget forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen, Konstituering af bestyrelsen
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.
Efter sidste års vanskeligheder kørte vandværket godt, og vi troede at vi nu kunne
køre i flere år kun med eftersyn af værket, men det viste sig ikke at være rigtigt. Den
6-9-2019 havde vi brud på stikledning Atterupvej 41, repareret af entr. Grøn. Den
18-9-2019 blev der udtaget vandprøve på ledningsnette som viste forhøjet kim tal.
Mistanken gik på at det kunne være ledningsbruddet der var årsag til dette, så
rørene blev skylle godt igennem, og ny prøve taget, den viste at være god nok.1610-2019 blev bundventiler til hydroforpumper skiftet, det medførte at vores
vandtank blev tømt så vi måtte have vand fra Ny Tolstrup. Den 31-10-2019 brændte
vores borepumpe sammen, så måtte vi igen have vand fra Ny Tolstrup. Det menes at

årsagen til den brændte pumpe var en fase der på el tavlen der faldet ud. Vi
overvejer at få en ny el tavle. I samme periode havde vi også besøg af entreprenører
der lagde den nye ledning ud til Aunstrup, det gav også problemer, da de borede
vores vandledning over og vi mistede 13 m3 vand i timen, her måtte vi igen til Ny
Tostrup og hente vand. Vi har i år fået udtaget vandprøver 2 gange, nemlig 2 på
ledningsnettet og en bore-vands prøve. Borevandsprøven blev målt for alle
pesticider, alle var under grænseværdien. Vi har også i år indberettet
vandindvinding til kommunen, sidste år udpumpede vi 9285 m3 og i år 7586 m3, det
er så stort et fald så det giver anledning til bekymring. Det bliver svært at få
økonomien til at hænge sammen, uden at vandafgiften skal stige betragteligt.
Tolstrup Vandværk og Midtsjællands Vandforsyning har den 25 januar 2020 afholdt
et møde for at tale om betingelserne for at de kan overtage vores vandværk. De er
interesseret, men betingelserne skal drøftes nærmere. Vi må forvente at der kan gå
op til 2 år før den endelige overtagelse kan finde sted.
I et forslag fra bestyrelsen lægger vi op til at undersøge denne mulighed, det skal
også undersøges om en sammenlægning af Ny Tolstrup Vandværk kan være en
mulighed. Eller måske noget helt andet som vi ikke har tænkt på?
Såfremt forslag fra bestyrelsen bliver vedtaget er Karsten Druedahl og undertegnede villige til at deltage i udvalget.
Den 10-9-2020
Poul Heede

