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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 25. april 2015 kl. 10:00
1. Valg af dirigent
Hans Asbjørn Kollerhus blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
I alt 15 interessenter var mødt op til generalforsamlingen, der i år blev afholdt på Pårup Kro.
2. Beretning
Formand Fin Broch berettede om det forgangne år med udgangspunkt i den udsendte årsberetning.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab, herunder godkendelse af takstblad
Blev fremført af Per Krause-Kjær. Posterne blev gennemgået og kommenteret.
Bestyrelsen argumenterede for bevarelsen af vores nuværende afgifts niveau.
Årsregnskabet og takstbladet blev herefter godkendt.
Det skal bemærkes, at Silkeborg Kommune endnu ikke havde godkendt takstbladet, da punktet for anlægsgebyr ikke
følger de nye forskrifter. Det har vi dog siden fået dispensation for, så takstbladet er nu godkendt af Silkeborg
Kommune.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5. Valg
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Henning Jensen, Kollerhus 52
Allan Andersen, Kollerhus 64
Bodil Steensgaard, Kollerhus 150
Vagn Pedersen, Hesselhus 68
Benny Ladefoged, Kollerhus 1
Flemming Hulvej Møller, Kollerhus 138
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6. Fremtidig virksomhed
Fin og Per fortalte lidt om vore planer for værket i 2015.
Vi bliver nødt til at foretage en renovering af bl.a. styringsautomatikken og returskyllesystemet, da det ikke blot er
slidt, men efterhånden også vanskeligt at få reservedele. Værket har derfor bedt om et tilbud på en tidsvarende PLCstyring af en type, der anvendes til mindre vandværker. Det vil samtidig bevirke en mere optimal drift og forbedrede
muligheder for overvågning.
7. Eventuelt
Der blev spurgt til, hvordan værket vil informere i tilfælde af en evt. forurening, der kræver specielle forholdsregler
for forbrugerne som f.eks. kogning. Værket vil i sådanne tilfælde sende et informations blad ud til alle forbrugere.

Per Krause-Kjær
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