Bremdal Vandværk a.m.b.a.
Rent vand – kommer fra hanen
Beretning fra generalforsamling
Den 27. februar 2014
1. Valg af dirigent:
Verne Berg Petersen blev valgt.
2. Formandens beretning:
Formandens beretning for 2013 til generalforsamlingen i Bremdal Vandværk amba
torsdag den 27. februar 2014.
Bremdal Vandværk a.m.b.a.:
Vi har haft et forholdsvis roligt år.
Ledningsnet:
De ældste afsnit af vort ledningsnet er Tordenskadevej og Rørsangervej. På Rørsangervej har
vi i det forløbne år udskiftet stophanerne på hovedstrækningen og mangler nu de 3 små
sideveje. Her vil stophanerne blive udskiftet i år. Vi er taknemmelige for at få anmeldelse om
brud på ledningsnettet. Vær os derfor behjælpelige ved at anmelde brud eller defekte
stophaner, som I opdager ved f. eks. pludselig fremkomst af piblende vand.
Andelshavernes ansvar for vandspild:
I vandrådet – hvor næsten alle vandværker i Stuer kommune har sæde- har vi nu fået
udarbejdet et nyt fælles regulativ, som forventes at blive taget i brug i løbet af foråret. I
henhold til regulativet er enhver grundejer ansvarlig for ledningsnettet fra ejendommens skel
og skulle en grundejer på sin egen ejendom få et vandspild, kan vandværket i hvert enkelt
tilfælde anslå størrelsen heraf og sende en regning. Ved vandspild efter vandmåleren er
ejeren ifølge lovgivning ansvarlig for op til 300m3 om året, hvis vandspildet skyldes et
påviseligt brud, ellers er man ansvarlig for alt vandspildet – løbende vandhaner eller toilet
eller lignende giver ingen mulighed for reduktion. Så sørg for at aflæse vandmåleren med
mellemrum, så et pludseligt forøget forbrug opdages i tide.
Vandkvaliteten:
Vandprøverne viser, at vi har fint vand. Jeg vil her gerne anbefale jer til en gang imellem at se
på vor hjemmeside - her finder I mange gode skrivelser om Bremdal Vandværk bl.a. om
vandets kvalitet. Arbejdet med en indsatsplan for at bevare vore vandresurser er kommet i
gang igen Der foreligger et forslag til indsatsplan, som nu skal have sin endelige form.
Vi har udpumpet 83148 m3 fra værket og fået 3543 m3 fra Struer Forsyning i alt 86691 m3,
og da måleraflæsninger ved forbrugerne viste 79985 m3, så har vi haft et ledningstab på 6706
m3, dvs. 7,7% mod 6,7% sidste år. I de første 6 måneder af 2013 havde vi 6 brud på private
ledninger, men siden midten af året havde vi et meget lille ledningstab. Så det er nødvendigt,
at vi alle er årvågne over for tab. Køb af vand fra Struer Forsyning skyldes, at værket var
lukket ned i 14 dage for at få renset og renoveret rentvandstanken for utætheder.
Medlemsændring:
Vi har ikke i det forløbne år fået nye tilslutninger. Der er dog udsigt til at der snart kommer
24 nye udstykninger på den gamle gartnerigrund ud for Bremdalvej.
Vi har nu 793 forbrugere. Der er i området sket 46 flytninger i 2013.

Takstblad:
Som det kan ses vort takstblad, som I har fået udleveret, så er vandafgiften til staten 5,46 kr.
hertil kommer et drikkevandsbidrag på 0,67 kr. i alt 6,13 kr. som incl. moms bliver 7,67 kr.
Hvis vi sammenlægger rensningsbidrag til kommunen , vandafgift til staten og 2,75kr pr. m3
til vandværket betaler vi nu 34,17 kr. pr. m3 vand.
Værket:
Vi har som før nævnt fået rentvandstanken renset og renoveret for utætheder.
Økonomi:
Årets resultat viser 75.016 kr. i underskud budgetteret med et underskud på 3000 kr.
Forskellen skyldes især større udgifter til nye stophaner på Rørsangervej, renovering af
rentvandstanken og køb af vand fra Struer Forsyning i 14 dage.
Igen i 2013 kan vi glæde os over, at der har været en stigning i antal medlemmer, som har
indberettet forbruget på vor hjemmeside. Vi håber på, at anvendelsen af vor hjemmeside
bliver endnu mere udbredt. Her kan man få mange oplysninger om Bremdal Vandværk
a.m.b.a. bl.a. vedtægter, regulativ, beredskabsplan, indsatsplan, beretning, regnskab,
bestyrelse og meget mere.
Bestyrelsen:
Tak til bestyrelsen og vor suppleant for godt og sobert samarbejde som sædvanligt Også en
stor tak til revisorerne for deres vigtige og nødvendige indsats. Til sidst vil jeg gerne takke
alle medlemmer for deres forståelse for vort arbejde.
Formanden
Jens Aage Madsen
Spørgsmål til beretningen:
Ingen
3. Regnskabets fremlæggelse.
Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et underskud på 75.016,66 kr. Formue
på 2.677.238,21 kr. regnskabet bleb godkendt.
4. Budget for 2014 fremlægges.
Blev godkendt.
5. Indkommen forslag.
Ingen forslag
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er
Ingrid K. Nielsen
Brian P. Knudsen
Alle blev genvalgt.

Modtager valg
Modtager valg

Valg af suppleant.
På valg er
Svend Østergaard

Modtager valg genvalgt

7. Valg af revisor.
På valg er
Anker Gregersen

Modtager valg genvalgt

Valg af revisorsuppleant.
På valg er
Verner Berg Petersen

Modtager valg genvalgt

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 19,00, derefter var der gule ærter til alle.

