
Ønsker Velkommen til 

generalforsamling i Skovhuset

Tirsdag 21-09-2021 kl. 19.00

 



Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Godkendelse af revideret regnskab

4.Godkendelse af Budget

5.Indkomne forslag

6.Valg af medlemmer og suppleanter

7.Eventuelt



1. Valg af dirigent

• Bestyrelsen vil gerne foreslå Poul Larsen



2. Bestyrelsens beretning….
• Udpumpet mængde i 2020

Beregning af vandspild i % samt elforbrug pr. udpumpet m3…           i alt Fårvang Teglgårdsp.

udgang vandværk Udpumpet iflg. Hovedmåler 113259 97.160 16.099

Indgang forbrugere Leveret jf. forbrugs målere 111615 96287 15.328

Difference Spild = udpumpet - solgt 1644 873 771

Spild i pct. Pct. = Spild/udpumpet * 100 1,78% 1,14% 4,79%

Anvendt EL i KWH El forbrug 79233 68243 10990

KWH-forbrug pr. m3 KWh/m3 0,710 0,702 0,717



• Nye medlemmer-

Gjern Østermark Vandværk (9 stk.) er nu implementeret…

Teglgårdsparkens Vandværk (372 stk.) er også ved at være 

implementeret. 

Skorup Vandværk (45 stk.) er også ved at være implementeret…

Horn vandværk (50) dialog pågår…

5 nye ved udstykning Hedevej…

2 ny ved Nørregårdsvej…

1 ny ved Landstigvej, Erhvervsparken og Århusvej…

• Ny hovedledning ud til trodybvej…

• Tinglyst Deklaration med Silkeborg Kommune…

• Hjemmeside.dk er grundlæggende færdig udviklet, hvis der er 

forslag til ændringer skal i være velkommen til at melde ind…

• Tilstands rapport fra Silkeborg Kommunen 2021

https://faarvangvandvaerk.dk/


• Nye boringer og råvandsledninger samt matrikel (ved 

Gjern Østermark Vandværk)

• 2 strengs anlæg på værket er på plads (de åbne filtre 

hænger dog lidt)

• Ledningsportal.dk

• Antenne dækning til målere (således at vi kan følge 

forbruget tættere), nye målere…

• Ny regulativ…

• Takst blad nye principper vedr. Faste bidrag Takstblad

• BNBO Bidrag

• SMS ordning…

• Tak til Keld Bo (hammelvandværk) og Lonnie (Revision)

https://ledningsportal.dk/jsp/modules/permission/secure/after.login_toprofile.jsp?redirectto=https%3A%2F%2Fledningsportal.dk%2Fspatialmap%3F%26profile%3Dfaarvang
https://faarvangvandvaerk.dk/vedtaegter-m-v/takstblad/


3. Regnskab

https://Aarsregnskab-2020-Faarvang-

vandvaerk.pdf

https://faarvangvandvaerk.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aarsregnskab-2021-Faarvang-vandvaerk_0.pdf


4. Godkendelse af budget

https://Budget-Faarvang-Vandvaerk-

2021.pdf

https://faarvangvandvaerk.dk/wp-content/uploads/2021/07/Budget-Faarvang-Vandvaerk-2021.pdf




5. Indkomne forslag



6. Valg af Bestyrelse og Suppleanter

Valg af medlemmer

På Valg

• Kim Winther 

Er villig til at modtage genvalg…

• Knud Arne Jensen 

Vil gerne give pladsen til en fra de nye værker, 

derfor vil bestyrelsen gerne foreslå Niels Ole Andersen…

Valg af suppleanter

På Valg 

• Carsten Nedergård



7. Eventuelt



Tak for i aften og på gensyn 

næste år….

 


