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Generalforsamling Nors Vandværk A.m.b.a i Nors Hallen d.28-02-2019 kl 19.30
Fra bestyrelsen: Thorsten Balle, Philip Christensen, Helmar Thonsgaard, Jan Svendsen og Claus Poulsen.
Fra Revikon: Jens Damsgaard

Dirigent: Hans Jørgen Birk
Der var fremmØdt

t.

Z.

3.

1-2

forbrugere til aftenens generalforsamling i Nors Hallen.

Punkt på dagsorden var valg af dirigent og bestyrelsen forslog Hans Jørgen Birk der blev valgt uden

mod kandidat. Hans JØrgen takkede for valget og kunne konstatere at genralforsamlingen var lovlig
indvarslet i henhold til vedtægterne.
Der blev valgt to stemmetæller, Ole Christensen og Henning Bang der modtog valget.
Herefter overgav dirigenten ordet til formanden Thorsten Balle.
Formanden fremlagde vandærkets årsberetning, herunder orientering om renovering af stophaner
og anboringer på Gærdet, Diget, Dalen og Norsvej. Vandpr6ver udtagt efter nye metoder, hvilket
indebærer at prøverne der bliver taget i eftertiden bliver en del dyrere end tidligere, men det skal
selvfølgelig ses som en sikkerhed for, at forbrugerne får den bedste vandkvalitet. Vandkvaliteten er
så god at den kan pumpes direkte fra boring ud til forbruger uden behandling. Bestyrelsen har for
året 2019 besluttet af gennemføre renovering af pumper og styring på Søbakken og på
pumpestationen iTved palntage, en investering på ca. Kr. 400.000 plus moms.
Der blev i 2078 oppumpet 100.115 m3 og afregnet fra forbrugere 96.085 m3, det svarer til en
vandspild på 4.030 m3 eller 4,03o/o.
Vandprisen vil forsat være 3 kr. pr. m3
Der var ingen kommentarer eller sp6rgsmål til formandens beretning der hermed var godkendt af
generalforsamlingen.
Formandens fulde bereting kan læses på Nors Vandværk's hjemmeside.
Jens Damsgaard fra Revikon gennemgik årsregneskabet for 2018 og redegjorde

for det specielle

regnskabsprincip for danske vandvæker med under og overdækning, idet årets resultat skal ramme

et rundt nul. Regnskabet udviste en likvid beholding påkr. L.644.861fordelt iSparekassen Thy og
Andelskassen i Koldby, en mindre likvid beholdning i for hold til året 2OL7 der udgjorde kr.
2.055.015, reduktionen i kapitalbeholdningen skyldes de tidligere nævnt renoveringer.
Jens Ole Jensen havde en kommtar til regnskabet under driftsomkostninger, herunder den store
forskel på elforbruget fra 2017 på kr. 33.035 til 2018 på kr. 51.158. Jens Damsgård redegjorde for
forskellen i forbindelse med mere oppumpet vand,prisstigning på el samt at der var medtaget en
måned fra2017 med ind i i regnskabet for 2018. Det betØd i regnskabet at der var en måned for lidt
med regnet for året 2017 og en måned for meget i 2018. Det var årsagen til det forholdsvise store
udsving.

4.

løvrigt blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.
Jens Damsgaard gennemgik budget for året 2019 og heri skal nævnes investeringsbudget på nye
pumper og styring kr. 400.000 plus moms.
Budgetet blev godkendt af genralforsamlingen uden kommentarer.

5.

Dirigent Hans JØrgen Birk måtte konstatere at der ikke var nogen indkomne forslag og gik viderer til
punkt 6- Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

6.

På valg

var bestyrelsesmedlemmer Philip Christensen, Helmar Thonsgaard og Jan Svendsen.
Der var ikke indkommet nye forslag til bestyrelsen, alle tre blev valgt for en ny toårig periode.
Ligeledes blev Ernst Sørensen genvlagt som suppleant til bestyrelsen, der var ingen modkandidater.
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7.

Revikon ved Jens Damsgaard blev genvalgt som Revisor for Nors Vandværk A.m.b.a

8.

Eventuelt.
Under eventuelt havde Erling Overgaard en kommentar vedr. hornorering af det store arbejde Kai

Andersen havde gjort i sin tid som formand for Nors Vandværk. Erling forslog, at Kai Andersen
skulle hornorers med et beløb på kr. 100.000 for sit arbejde i denne periode. Det var Ole
Christensen ikke enig i, han var af den opfattelse at den tid var ovre og tiden var gået , det var en
dårlige ide at efterbetale så lang tid efter, så skulle der have taget beslutning om denne
hornorering på daværende tidspunkt. Kai Andersen var selv af den opfattelse at Nors Vandværk
ikke skyldte ham noget. Bestyrelsen noterede sig forslaget.
Hans Jørgen Birk afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for

en god tone.

Herefter var Nors Vandværk vært ved kaffe, brød og lagkage.

god debat og alt afuiklet
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