Referat
Hune Vandværk ordinær generalforsamling.
Fredag den 2. Oktober 2020, kl.19.00
Kulturhuset, Vesterhavsvej 6, Hune 9492 Blokhus
Fremmødt: 11 brugere, 5 fra bestyrelsen og regnskabsfører Poul Miller.
.

1. Valg af dirigent.
Peter Høstgaard Jensen valgt.
Fastslog at udsættelse af generalforsamlingens afholdelse var lovlig i henhold til
regeringsbeslutning i forbindelse med Covid-19. Øvrige krav om varsel og indhold blev
konstateret som overholdt.

2. Bestyrelsens beretning.
Formand John Bernt forelagde bestyrelsens beretning.
Hune Vandværk, Bestyrelsens Beretning 2019.
Minde Bent Jensen
I 2019 har der ikke været de store reparationer på ledningsnettet.
Vandværket har kørt upåklageligt, også under spidsbelastninger i sommerperioden.
Der er næsten ingen vandspild, vi holder os under 3 % af den oppumpede mængde.
Grænsen for spild, inden der skal betales statsafgift er på 10 % af den oppumpede mængde.
Økonomisk går det ok, men hvis vi ser på selve driften af Hune Vandværk giver det et mindre
underskud.
Det er kun pga. indtægten fra indskud fra nye forbrugere, at værket kører med overskud.
Efterbetalingen fra det ”Gamle” Rødhus Vandværk, ophører pr. 31/12-2022, og Efterbetaling fra
Rødhus Ferieby ophører pr. 31/12-2025.
Hune Vandværk er sammen med de øvrige vandværker i kommunen pålagt flere udgifter til
Vandprøver.
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Det er en omkostning vi ikke kan se bort fra.
Derfor foreslår Bestyrelsen en forhøjelse af den faste afgift, med kr. 50,00 pr. husstand.(træder i
kraft pr. 1/1-2021)
Hvis vi får udgifter, som i Blokhus, pga. nedsivning i vandet, eller der bliver taget nye målemetoder
i brug, står vi pludselig med en større udgift.
I år (2020) er vi blevet færdige med en større renovering af Hunetorpvej.
Det er et led i forberedelsen af, det nye boligområde, der bliver Vest for Spar butikken i Hune,
hvor vi skal have lavet en større forsyningsledning, da den nuværende 75 m/m ikke har kapacitet
til hele området.
Ligeledes skal vi have set på filter kapacitet på Vandværket, da den eksisterende, ved
spidsbelastninger om sommeren, stort set bliver fuldt udnyttet.
Vi har afsluttet udskiftning af Vandure og har endelig fået oprettet, stort set alle ure i vores
aflæsnings system.
Det kan være kompliceret at udskifte Vandure, når vi skal søge efter brønde, som selv husejerne
ikke aner hvor er.
Men nu når der er elektronisk aflæsning af urene, får vi alle data ind, og der er således ikke behov
for at anslå forbrug, hos den enkelte forbruger, ligesom de få forbrugere der ”bare” har lagt sidste
års forbrug oven i, ikke længere kan finde sted.
Vi er også færdige med opmåling af ledningsnettet, til LER.
Når vi fremover får spørgsmål til lednings placering, kan vi, ud fra placering af stophaner, give en
god omtrentlig placering af ledning.
Placeringen af ledningsnettet bliver selvfølgelig opdateret, løbende, når vi renoverer
ledningsnettet.
Pengeinstitutterne har pålagt negativ rente på vores konti.
Vi vil fra Bestyrelsens side, sætte en del af pengene i værdi papirer, for at holde Hune Vandværk fri
for negativ rente.
Kommentarer fra salen:
Blokhus Vandværk har problemer. Vil det ikke være en ide, at sammenlægge værkerne.
John forklarer at Blokhus blot skal have en boring i skoven.
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Laurits Nielsen: Kommunen bør fjerne den gamle losseplads på Stenbjergvej. Den ligger
for tæt ved Hune Vandværks indvindingsplads.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Merete Bech forelagde regnskabet for 2019. Årets resultat kr. -19.443, egenkapital kr.
5.573.874.
Laurits Nielsen forespurgte til opmåling. Den foretages løbende.
På opfordring foreslog John Bernt at der, for at lette læsningen, fremover anvendes
”minustegn” foran udgifter. Det blev modtaget med applaus.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag: Generalforsamling:
a. Bestyrelsens forslag om forhøjelse af fast afgift.
John Bernt redegjorde for baggrunden for forslaget om forhøjelse af fastafgift fra kr.
400 til kr. 450, gældende fra 1. Januar 2021. Der er ca. 1600 forbrugere.
Forslaget blev godkendt.
Der var ikke andre forslag..

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelse:
Merete Bech – ikke på valg
Jens Jørn Christensen – ikke på salg
John Bernt
Jens Hougaard
Jørn E. Hansen
Alle 3 villige til genvalg. Ingen andre forslag. De 3 er genvalgt for 2 år .
Suppleanter:
Sidste års suppleanter var Frank Jørgensen og Laurits Nielsen. Ny suppleant forslag
Mogens Næslund fra Hunetorp Klit.
Valgt:
Mogens Næslund 1. suppleant
Laurits Nielsen 2. Suppleant
6.

Valg af revisor.
Som det blev foreslået på sidste års generalforsamling ønskes der anvendelse af
ekstern revisor.
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Bestyrelsen foreslår TS-revision/Dansk Revision i Pandrup.
Godkendt.

7. Eventuelt.
Svend Hansen spurgte om det var muligt at se vandprøver på skrift. Svar: De kan ses på
www. Hunevand.dk.
Vedrørende nye huse ved Spar, mente Svend Hansen, at der var foretaget meget dyre
jordbundsprøver og dyre udgravninger og fundet spor efter flere langhuse, så
tilslutningsafgiften burde nedsættes, da der jo havde været boliger der for ca. 2500 år
siden.
Der var herefter ingen, der ønskede ordet under eventuelt.
Generalforsamlingen sluttede med smørrebrød og en fremragende lagkage.

Dirigent Peter Høstgaard Jensen

Hune Vandværk

Referent Jørn E. Hansen
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