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13/10- Generalforsamling 2021

Formand Ole Raun bød velkommen til 42 fremmødte til årets generalforsamling, og
foreslog på bestyrelsens anbefaling Jørgen Olsen som ordstyrer.
1. Valg af ordstyrer: Jørgen Olsen blev valgt.
2. Formandens beretning: Ole takkede igen i år for det store fremmøde, det er
dejligt at så mange vil kigge forbi på sådan en aften. Et noget anderledes år er
gået eller rettere 1 3/4år da generalforsamlingen blev afholdt i oktober i
stedet for februar, dette på grund af Corona.
Der er heller ikke holdt mange møder på VV, men i stedet pr. telefon,
Ligeledes er møder med andre VV og kommunen også udskudt eller aflyst i
indeværende år.
Der er i 2020 pumpet 137.000m3 vand til vores 716 andelshavere, til dette er
der brugt 62.242kwh, og vores solfanger har leveret 6500kwh, vores vandspild
er på 2,3% hvilket er rigtig fint, Vandspild er noget vi holder meget øje med,
derfor er der også etableret 3 elektroniske målere i vores område, en ved
byskiltet på Vejlegårdsvej, en på Østergade lige hvor man når det åbne stykke
på vej mod GL. Allested, og en på mejeriet, da det er vores største aftager af
vand og tit har store udsving i forbrug alt efter hvad der produceres.
Der er også i år blevet renoveret for 100.000kr ledningsnet og stophaner, så
nu er vi færdige på Enighedsvej.
I 2021/22 bliver der startet på Rypevej, Lærkevej og Fasanvej. Det er en noget
større omgang hvor både hovedledning og stophaner skal udskiftes, vi regner
med at tage dette i tre etaper. Denne renovering kommer nok til at koste
omkring 600.000Kr.
Det er bekymrende at der på nuværende tidspunkt kun er en ansat på
kommunen der varetager VV i hele FMK, hvilket betyder utrolig lang ventetid
på sagsbehandling.
VV har i år kørt problemfrit, der har kun været enkelte gange hvor der har
været afbrudt for vandet ved mindre reparationer, når dette sker skyller vi
selvfølgelig alt det vi kan, men det kan ikke undgås af der i nogle situationer
vil være lidt gul farve i vandet, dette er på ingen måde sundhedsskadeligt.
Vi holder stadig øje med hvad der sker på området med blødgøringsanlæg,
der er vandværker i FMK der har fået lov til at montere dette på deres værker,
vi afventer resultater fra disse vandværker og ser på om vi skal følge efter.
Nye kildepladser er også noget vi har gang i, så vi i fremtiden også kan levere
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rent vand til vores forbrugere.
Og som altid: Husk at aflæse jeres vandmålere jævnligt, så man ikke får sig en
grim overraskelse når man kun læser af en gang om året.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som også blev godkendt.
Regnskab: Erik gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål til dette, og
det blev godkendt.
Budget: Erik gennemgik budgettet. Der var ingen spørgsmål til dette, og det
blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Ole Raun
Henrik Hansen
Begge blev genvalgt.
Valg af suppleanter:
På valg:
1. Suppleant: Lars Andersen
2. Suppleant: Tom Madsen
Begge blev genvalgt.
Valg af revisor:
På valg: Jørgen Olsen. Ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt revisor: Jeanette Lodstrup.
Nyvalgt revisor suppleant: Palle Andersen (Brugsmand)
Indkomne forslag: Lokalrådet fremlagde forslag til at få lavet en sti forbi VV til
området ved søen, så det var lettere at komme til søen fra Vejle siden.
Svar fra Ole: Dette kan ikke lade sig gøre da der er fredningsbælter ved vores
boringer, som man kommer for tæt på.
Evt.: Bestyrelsen takkede Jørgen Olsen for gennem 36 år at have revideret
regnskabet, Jørgen flytter nu fra byen, og ønskede samtidig at stoppe som
revisor.
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