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GENERALFORSAMLING 

BJERREGRAV VANDVÆRK . 

TORSDAG DEN 17. FEBRUAR 2022 KL. 19.00. 

DEN RULLENDE KOKS CAFETERIA 

REFERAT: 

Fraværende: Mogens Kristensen 

1.     Valg af dirigent 

Jacob Spanggård modtog valg. 

2.     Bestyrelsens beretning 

250 forbrugere. Oppumpet 31379 m3 vand og et svind på 226 m3.  Årets vandanalyser var alle indenfor 

skiven, undtagen en måling taget fra skolekøkkenet på friskolen. En ny måling samme sted umiddelbar 

efter viste dog ingen problemer. 

Der er i investeret i et nyt filter, da det gamle efterhånden var tæret og utæt. Indkøringen af det nye 

filter foregik uproblematisk.  

LER (ledningsejerregister) kommer i gang i 22, når de nye kort er lavet. 

De nye kort vil danne basis for en værdiansættelse af vores vandværk i det nye år. Denne 

værdiansættelse skal derefter danne grundlag for en revision af vores takstblad.  

BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) skal i gang i 22. Vi skal sikre vores boringer imod forurening. 

Vi har udsendt infobrev til vores forbrugere. Et nyt regulativ udarbejdet af DANVA (Dansk Vand – og 

Spillevandsforening) og DVV (Danske Vandværker) har været til høring i 3 mdr på vores hjemmeside. I 

forvejen var regulativet godkendt af Viborg Kommune. 

Vandrådet er stillet lidt i bero. 

Der er betalt forud for Teglgårdvej 7 18.725,05 kr. 

3.     Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse 

I løbet af året har der været store investeringer. Udskiftning af filter og anlæg af ny vandledning på 

Haugårdvej gjorde, at der blev en underdækning på 100.000 kr. 

 Det reviderede regnskab blev godkendt. Den ene intern revisor nåede ikke at underskrive pgra ferie. 

4.     Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
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Taksbladet er ændret: forhøjede priser på tilkobling til både by og land. Godkendt af kommunen. 

5.     Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen forslag. 

6.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Bjarne Nielsen, Lasse Bay, Preben Hahn, suppl Søren Dahl, suppl Allan Danielsen 

Alle modtager genvalg 

7.     Valg af revisorer 

På valg er Torben Jensen, Birte Gammelby 

De modtager genvalg 

8.     Eventuelt 

BNBO blev drøftet.  

 


