
Referat af 

Mejlby Vandværk t 

Dit vandværk i 8530 t/ 

Ordinær generalforsamling den 30-03-2017 i Mejlby forsamlingshus vedr. Mejlby Vandværk I/S 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år til godkendelse.
4. Takstblad for 2017 fremlægges til godkendelse for tilslutnings og vandafgifter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen, på valg : Dan Sørensen og Helle Alstrup

Valg af supplanter til bestyrelsen, på valg : Knud Jørn Alstrup og Lars Pank Jensen
Valg af revisor, på valg : Niels Åge Arve
Valg af revisorsupplant, på valg : Finn Søholt Thomsen

7. Eventuelt.

I.

2.

Niels Åge Arve valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet med mindst 14 
dage. I Lokal Avisen den 07-03-17. Dirigenten gennemgår dagsordenen. Der er ingen 
fremsendte forslag.
r

Dan fremlægger formandens beretning for det forløbne år, med input fra Jørn.

2014 investerede vi 1/2 mill. kr. i nye hydroforer+ iltkompressor, data på dybvandspumper,

3. vi kan se at investeringerne nu bærer frugt, vi ligger langt under de tilladelige værdier, det
laveste nogensinde. Hårdheden på vandet er ret høj, men forskellig på de 2 vandværker.
Vi har i 2016/17 haft 2 vandafbrydelser på Helbovej, luftsileringen sprang, og det tog lang
tid at komme igennem til el-forsyningen. Ingen vandafbrydelser på Mejlbyvej.
Den ene filterbeholder på Helbovej kunne ikke holde til strømafbrydelsen, og gik itu - Vi
skiftede alle 3 hydroforerbeholdere. Imedens kunne vandværket på Mejlbyvej tage over/
vores egen nødforsyning.
Oppumpet vandmængde : Mejlbyvej 29033 1113

Helbovej 32289 1113
Samlet oppumpet 1113 : 61.322 m3

KALK.KNUSER:
Vi har tilbud fra VERDO i Randers på kalkknuser af mærket Vulkan St., den koster 56 kr.

Året i forbrug , og de er vedligeholdelsesfrie når de er monteret. Vi har talt med Hammel Vandværk, 
de har fået tilladelse fra Favrskov kommune, vi skal have tilladelse fra Århus kommune samt 
embedslægeinstitutionen+ der skal 'tages prøver og laves analyser inden vi får tilladelse. 
Debat om kalkknuser skal /skal ikke??? Forslag om at fi først tager beslutning på 
generalforsamling om TIDLIGST et år. 

Finn foreslår en hjemmeside, hvor bla. Vandanalyser fremgår - vandanalyser skal offentliggøres =

lovkrav /annoncering, evt. kan bruges facebook. Dette SKAL behandles på næste bestyrelsesmøde. 

Formandens beretning godkendt. 




