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Referat  

Ordinær Generalforsamling Sabro Vandværk a.m.b.a. den 18. august 2020 kl. 19.30 i 

Fårup-Sabro Sognegård 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 

4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

     (på valg er Lone Kildal Møller og Claus Christensen) 

 

7. Valg af revisor 

 

8. Eventuelt 

 

 

Der var mødt 12 tilhørere og 13 stemmeberettigede medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Næstformand Claus Christensen bød velkommen. 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes Verny Thomsen, Multebærvej 48, 8471 Sabro.  

 

Verny Thomsen refererede fra vedtægternes § 8, hvor der står, at generalforsamling skal afholdes i marts. 

Generalforsamlingen blev dog ikke planmæssigt afholdt i marts pga. Forsamlingsforbuddet, som var udstedt 

i forbindelse med Covid-19 pandemien. Derfor er der først indkaldt til generalforsamling, da 

forsamlingsforbuddet er hævet til 100 personer.  

 

Verny påså, at indkaldelsen til generalforsamlingen stadig var sket efter vedtægterne, indkaldelsen skal ske 

med 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis/ugeavis, samt på vandværkets hjemmeside, eller ved 

særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, og med angivelse af dagsorden. 

 

Det er sket med annoncering den 29. juli 2020 i Lokalavisen Århus Vest og den 29. juli 2020 i Århus Onsdag 

samt på hjemmesiden fra den 1. august 2020. Herefter blev generalforsamlingen erklæret lovlig indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

 

Bent Sigvart og Ib Jensen blev valgt som stemmetællere.  

 

Herefter blev ordet givet til næstformanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 

Claus Christensen aflagde bestyrelsens beretning. 

V
is

m
a 

A
dd

o 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 8
2B

-2
32

0C
B

-9
72

68
8



 Side 2 af 6  

Sabro Vandværk a.m.b.a. 
Stillingvej 74  .  8471 Sabro  .  Telefon 70 13 01 01  .  CVR 44760916  .  sabrovand@sabrovand.dk  .  www.sabrovand.dk 

 

Lidt lavere aktivitetsniveau 

Bestyrelsen har haft et lidt lavere aktivitetsniveau uden bestyrelsesmøder mens Covid-19 var på sit højeste. 

Vi har heldigvis kunnet klare det uden fysiske møder, selv når noget ikke kunne vente. Afviklingen af de 

projekter vi har i gang, forløber også langsommere end oprindeligt forventet. Driften af vandværket er på helt 

normalt niveau. 

 

Vandkvalitet 

Vi har ingen nye fund af pesticidrester i vores drikkevand, og vi har stadig rent og velsmagende vand som vi 

trykt kan drikke. 

 

Der snakkes meget om central blødgøring af vandet på vandværkerne rundt omkring i Danmark. Vi har 

middelhårdt på 12°dH, så det er pt. ikke relevant for os at blødgøre vandet centralt. 

 

Levering af vand 

Vi har udpumpet ca. 162.000 m3 vand til 1.495 forbrugere i 2019. Det er lidt mindre end rekord-året 2018. 

Vandspildet i ledningsnettet har vi beregnet til 3,7% (~6000 m3). Det er stigende ift. de 3,4% i 2018. 

Vandspild skyldes forbruget under udskylning af ledningsnet ifm. ledningsarbejde (reparation og 

nyetablering), at der er utætheder i ledningsnettet og at målingerne ikke er helt præcise. 

 

Vandspildet er stadig inden for det acceptable, men vi vil gerne have det minimeret. 

 

Nye tilslutninger 

Vi har fået 9 nye medlemmer i siden marts 2019. Heraf afventer tilslutning af 3 (med i alt 11 nye målere). Vi 

har et yderligere potentiale på 125 nye medlemmer inden for vores forsyningsområde. Vandværket og 

ledningsnettet kræver ingen yderligere udbygning for at levere til de planlagte boligområder. Da vi ikke ved 

hvilke virksomheder der kommer på de ledige grunde på Hvidtjørnvej, kender vi i sagens natur heller ikke 

deres behov for leverance af vand.  

 

Vandtryk 

Der er en en naturlig forskel på hvor meget tryk der kan forventes på vandet afhængig af hvor man bor. Det 

skyldes højdeforskellen. Det højeste punkt i forsyningsområdet er kote 97, og det laveste er kote 51. Det 

svarer til en forskel på 46 meter – det svarer til 46 meter vandsøjle og dermed 4,6 bar i tryk forskel. 

Vandværket pumper ud med 4 bar tryk i kote 80, derfor kan der forventes ca. 6,9 bar på de laveste steder og 

maksimalt 2,3 bar på de højeste steder. 

 

Vi modtager af og til klager over at vandtrykket er for lavt. Når vi modtager en klage, sender vi ofte VVS-

installatøren, ud for at undersøge sagen. 

 

Nogle gange skyldes problemet, at en eller anden graveaktør har lukket for en af vandværkets ventiler - 

uden at åbne den helt igen, og uden at informere vandværket om det. Det udbedrer vi selvfølgelig hurtig når 

vi har fundet årsagen. 

 

Andre gange kan VVS-installatøren konstatere at det handler det om problemer med tilkalkede vandrør eller 

tilstoppede filtre, inde på den enkelte ejendom. 

 

For at der ikke er nogen tvivl, har vi klare retningslinjer om, at vandværket IKKE udfører arbejde på 

installationer, eller jordledninger, som ikke ejes af vandværket. 

 

Hvis VVS-installatøren udfører arbejde på installationerne – når nu han alligevel er der – vil udgifterne blive 

faktureret til ejeren. 

 

Renovering af ledningsnettet 

Vi er fortsat i gang med at opdatere vores ledningsregister med informationer som alder, materiale, 

uhensigtsmæssig placering (fx på privat grund). Det er en meget tidskrævende proces, at få styr på alle de 

gamle ledninger, hvor oplysningerne ofte er mangelfulde og upræcise. 

 

V
is

m
a 

A
dd

o 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 8
2B

-2
32

0C
B

-9
72

68
8



 Side 3 af 6  

Sabro Vandværk a.m.b.a. 
Stillingvej 74  .  8471 Sabro  .  Telefon 70 13 01 01  .  CVR 44760916  .  sabrovand@sabrovand.dk  .  www.sabrovand.dk 

Vi har brug for at alle disse informationer er så korrekte som muligt ift. renoveringsplanen. Vi er også i gang 

med at kortlægge hvor vandværket ejer ”ikke tinglyste” ledninger på privat grund. 

 

Flere af disse ledninger vil også blive nedlagt, når vi har etableret nye ledninger til erstatning for dem. 

 

Renovering er en løbende aktivitet, hvor vi udskifter/omlægger gamle ledningsnet til nye ledninger. Det gør vi 

helst før de bliver (for) utætte, og når vi får behov for at skifte ventiler eller stophaner. 

 

Når vi etablerer nye ledninger, medfører det ofte at stophanen placeres et nyt sted, og at jordledningen 

derfor også skal omlægges. Jordledningen er den ledning der er på egen grund, og som ejes og betales af 

grundejeren. Derfor kan en grundejer have udgifter når vandværket fx etablerer en ny stophane. Arbejde på 

jordledninger udføres kun af vandværket i det omfang at det ikke er en ekstra udgift for vandværket. 

 

Vi bestræber os på at informere grundejere i så god tid som muligt (gerne mindst 6 mdr.) før vi laver 

planlagte omlægninger. 

 

Vi kan ikke undgå at noget arbejde bliver uplanlagt og derfor med kort varsel. Det sker når der opstår 

ledningsbrud og det bliver nødvendigt at udskifte ledningsstrækninger. Eller når noget byggeri pludselig gør 

det smart at udskifte eller omlægge udtjente ledninger. 

 

Som en del af renoveringsplanen etablerer vi også målerbrønde til måling af vandforbruget i sektioner af 

ledningsnettet. Det hjælper os med hurtigere at lokalisere hvor evt. lækager på ledningsnettet er. 

 

Vi planlægger også at etablere målerbrønde ved tilgangen til ledningsnet som ikke ejes og vedligeholdes af 

vandværket (typisk ledningsnet i boligforeninger), så vi kan måle om der er vandtab i disse ledningsnet. 

 

Og som altid vil vi gerne opfordre til at man undrer sig over steder der er mere våde eller grønnere end 

forventet, så kontakt vandværket. Vi undersøger gerne om det kan skyldes en utæthed i vandværkets 

ledninger. 

 

Afprøvning af nødforbindelsen 

Formålet med nødforbindelsen er at sikre at vi hurtigt kan levere tilstrækkeligt vand, hvis der opstår 

problemer på vandværket, eller med vores egne forsyninger. 

 

I forbindelse med klargøring af nødforsyningen til prøvekørsel, kunne vi konstatere at det var påkrævet at 

renovere pumperne. De har sandsynligvis være motioneret for lidt, med utætheder og aflejringer til følge. 

Vi er snart klar til at prøvekøre nødforsyningen. Vi skal kontrollere at det fungerer både under tomgang og 

under spidsbelastning. 

 

Når vi leverer vand fra nødforbindelsen, vil vandet strømme i modsat retning i noget af ledningsnettet. Det 

betyder at der sandsynligvis kommer løsrevne aflejringer der misfarver vandet. 

 

Vandet, der kommer fra Lyngbyværket, har en hårdhed på 18°dH, så muligvis smager det også lidt 

anderledes. 

 

Vi informerer på hjemmesiden inden vi sender vandet fra Lyngbyværket ud i vores ledningsnet. 

 

Vi håber at vi kan gennemføre prøvekørslen uden for mange gener for forbrugerne. 

 

Opsamling af data fra vandmålere 

Vi udbygger løbende vores antennesystem for at få time data hjem fra de fleste vandmålere, og døgndata fra 

dem der er sværest at modtage data fra. 

 

Vi har nu antenner på Kirsebærvej, på Damvej, ved vandværket, ved Sabro Rideklub og på radarmasten på 

Eshøjvej. 
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Vi mangler stadig at få data stabilt fra ca. 300 målere, så vi udbygger med flere strategisk placerede 

antenner indtil vi opnår så tæt på fuld dækning som muligt. 

 

De målere vi ikke kan få signaler fra, bliver justeret, udskiftet til målere med højere sendestyrke, forsynet 

med en ekstern antenne eller på anden måde hjulpet på vej. 

 

Hjælp gerne signalerne fra din måler på vej. Sørg for at der er fri plads/luft omkring måleren. 

Det er også altid vigtigt selv at holde øje med vandmåleren – så man selv opdager et unormalt vandforbrug 

eller en lækage. Det kræver også at der er frit omkring måleren. 

 

Driftslederen holder også øje med vandspild og tager ofte kontakt til forbrugere, der ikke selv har opdaget en 

lækage. Husk at det ikke er vandværkets ansvar at holde øje med dit vandspild – det er dit eget ansvar. 

 

Hvis det går helt galt med et stort vandspild, kan man søge om at få refunderet afgifter fra staten for det 

vandspild man har haft… men her er de første 300 m3 af vandspildet altid helt for egen regning. 

 

Rentvandstankene 

Sidste år fandt vi en næsten usynlig revne i gulvet i filtersalen. Det viste sig at den er ubetydelig - og 

heldigvis ikke gennemgående ned i rentvandstanken – og det var ikke nødvendigt at reparere noget. 

Vores udfordring med skimmelsvampesporer på lofterne i vores rentvandstanke er bedret betydelig, så enten 

har de nye filtre og tankdæksler hjulpet, eller også er det den milde vinter der også har hjulpet til. 

 

Vi afventer og ser om det bliver nødvendigt at få lofterne vasket af, for at komme det helt til livs. Vandet i 

rentvandstankene er aldrig i direkte berøring med lofterne, så der sker ikke nogen afvaskning og direkte 

overførsel til vandet - men vi kan alligevel måle at der i perioder er svampesporer i vandet. Vi har informeret 

tilsynsmyndigheden, som svarer, at så længe kimtallene er er under grænseværdien, er der ingen grund til at 

gøre noget. Vores kimtal er meget fine og langt under grænseværdien. 

 

Vejrradar masten på Eshøjvej 73 

Aarhus Vands vejrradar, som er opstillet ved vores kildeplads på Eshøjvej 73, blev indviet den 10. oktober 

2019.  

 

Der findes en video der viser opsætningen https://www.youtube.com/watch?v=U_9xUkZJh3E På masten har 

Sabro Vandværk opsat antenner til opsamling af data fra vandmålerne. Det var en del af aftalen med Aarhus 

Vand at vi kan bruge masten til vores antennesystem. 

 

Siden opstillingen har vi ikke mærket meget til den eksistens, selvom Aarhus Vand og deres vagtselskab 

også færdes der en gang i mellem. 

 

Ny kildeplads 

Vi har startet projektet med etablering af ny kildeplads (boring) syd for Sabro. 

 

Vi har valgt Niras til at stå for projektet med forundersøgelser, tilladelser, aftaler med lodsejerne, 

projektledelse og tilsyn under prøveboring/etablering af kildepladsen. 

 

Vi er nu så vidt at vi har fastlagt et område ved Bakkevej, hvor undersøgelserne og beregningerne viser at 

der findes rent vand i tilstrækkelige mængder. 

 

Lige nu arbejdes der på at få aftaler og tilladelser i hus, så prøveboring kan igangsættes. Vi håber at det 

lykkes os at få vand fra den nye boring i slutningen af 2021. 

 

Hjemmesiden 

Vi opdaterer løbende hjemmesiden www.sabrovand.dk med alle aktuelle og nyttige informationer. 

 

Vi opfordrer til at følge med her – det er her der kommer information når der sker noget vigtigt.Her findes info 

om arbejder på ledningsnettet, vandkvaliteten og tips til at spare på vandet. 
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Tak til bestyrelsen og driftslederen 

Formanden vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne og driftslederen for endnu et godt år med samarbejde 

og en meget stor og engageret indsats. 

 

Spørgsmål til beretningen mm.  

Der var spørgsmål til om ledningen langs Sabro Kirkevej kunne rykkes ud og evt. ligges langs Agerbærvej. 

Det ville bestyrelsen se nærmere på, når arbejdet med renovering af ledningsnettet går i gang.   

 

Der var spørgsmål til om den nye boring kommer til at ligge i Skanderborg eller Aarhus Kommune. 

Bestyrelsen svarede, at det afhang af hvilke lodsejere, der kunne laves en aftale med.  

 

Der var spørgsmål hvordan det hang sammen, at vi får opkrævning fra Århus Vand. Bestyrelsen forklarede, 

at det skyldes, at vi betaler Århus Vand for at står for afregningen.  

 

Beretningen blev godkendt.  

 
Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2019 og henviste til de omdelte regnskaber. 
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.  
 
Der var spørgsmål til, hvad Vandplanudvalget er, og hvad vores udgifter går til. Lone Møller forklarede, at 
vores udgifter går til, at Vandplanudvalget indgår aftaler med de lodsejere for at stoppe med at bruge 
pesticider. Indsatsen er for at sikre vores grundvandsmagasiner i Aarhus Kommune.   

 

Årsregnskabet blev herefter sat til afstemning, og det blev godkendt uden stemmeoptælling. 
 
Ad 4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2020 i hovedtal.  
 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde og gennemgik herefter forslag til takstblad for 2020. 
 
Driftsbidraget på 5,50 kroner pr. m³ eksklusive moms blev foreslået fastsat uændret. Det faste årlige 
driftsbidrag pr. vandmåler blev foreslået fastsat uændret til 375 kroner eksklusive moms. 
 
Gebyrer til Sabro Vandværk fremgår af takstblad for 2020, og der henvises til Aarhus Vands gebyrer som 
anvendes ifm. administration af opkrævning. 
 
Der foreslås nyt administrationsgebyr (f.eks. til ejendomsmægler) på 240 kr + moms. 
 
Derudover foreslås rykkergebyr nedsat til 100 kr, da det i 2019 var fastsat for højt.  
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til budgettet og takstbladet. Der var ingen 
bemærkninger.  
 
Budgettet og takstbladet blev herefter sat til afstemning, og blev godkendt uden stemmeoptælling. 
 
 
Ad 5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
 
Ad 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lone Kildal Møller og 
Claus Christensen. Begge er villige til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til 
bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke foreslået andre kandidater. De to bestyrelsesmedlemmer blev derfor 
genvalgt for en toårig periode uden stemmeoptælling. 
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Generalforsamlingen skulle herefter vælge to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog at genvælge 
Carsten Christiansen og John Pagh. Begge er villige til at modtage valg. Der blev ikke foreslået andre 
kandidater. Dirigenten fastslog herefter, at Carsten Christiansen er genvalgt som første suppleant og John 
Pagh som anden suppleant. Begge suppleanter blev valgt uden stemmeoptælling. 
 
Ad 7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 
54 68. 
 
Det blev vedtaget uden stemmeoptælling. 
 
Ad 8. Eventuelt 
Ingen kommentarer eller spørgsmål under eventuelt.  
 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 
Claus Christensen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 
 
 
 
Som dirigent:                                                          Som referent: 
 
 
 
Verny Thomsen                                                     Lone Kildal Møller 
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.”

Serienummer: PID:9208-2002-2-307581924288

Lone Kildal Møller
Referent

IP: 85.184.178.45
02-09-2020 21:16

  

Serienummer: PID:9208-2002-2-064675323566

Verny Højgaard Thomsen
Dirigent

IP: 85.184.178.195
07-09-2020 08:24

  

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. 
Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af 
den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

    

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
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    Sabro Vandværk a.m.b.a. 
Stillingvej 74 . 8471 Sabro 


Telefon 70 13 01 01 


CVR 44760916 


sabrovand@sabrovand.dk 


www.sabrovand.dk 
 


 


 


 


 


 


Referat  


Ordinær Generalforsamling Sabro Vandværk a.m.b.a. den 18. august 2020 kl. 19.30 i 


Fårup-Sabro Sognegård 


 


Dagsorden: 


 


1. Valg af dirigent 


 


2. Bestyrelsens beretning 


 


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 


 


4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse 


 


5. Behandling af indkomne forslag 


 


6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 


     (på valg er Lone Kildal Møller og Claus Christensen) 


 


7. Valg af revisor 


 


8. Eventuelt 


 


 


Der var mødt 12 tilhørere og 13 stemmeberettigede medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. 


Næstformand Claus Christensen bød velkommen. 


 


Ad 1. Valg af dirigent 


Til dirigent valgtes Verny Thomsen, Multebærvej 48, 8471 Sabro.  


 


Verny Thomsen refererede fra vedtægternes § 8, hvor der står, at generalforsamling skal afholdes i marts. 


Generalforsamlingen blev dog ikke planmæssigt afholdt i marts pga. Forsamlingsforbuddet, som var udstedt 


i forbindelse med Covid-19 pandemien. Derfor er der først indkaldt til generalforsamling, da 


forsamlingsforbuddet er hævet til 100 personer.  


 


Verny påså, at indkaldelsen til generalforsamlingen stadig var sket efter vedtægterne, indkaldelsen skal ske 


med 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis/ugeavis, samt på vandværkets hjemmeside, eller ved 


særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, og med angivelse af dagsorden. 


 


Det er sket med annoncering den 29. juli 2020 i Lokalavisen Århus Vest og den 29. juli 2020 i Århus Onsdag 


samt på hjemmesiden fra den 1. august 2020. Herefter blev generalforsamlingen erklæret lovlig indvarslet og 


beslutningsdygtig. 


 


Bent Sigvart og Ib Jensen blev valgt som stemmetællere.  


 


Herefter blev ordet givet til næstformanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 


 


Ad 2. Bestyrelsens beretning 


Claus Christensen aflagde bestyrelsens beretning. 
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Lidt lavere aktivitetsniveau 


Bestyrelsen har haft et lidt lavere aktivitetsniveau uden bestyrelsesmøder mens Covid-19 var på sit højeste. 


Vi har heldigvis kunnet klare det uden fysiske møder, selv når noget ikke kunne vente. Afviklingen af de 


projekter vi har i gang, forløber også langsommere end oprindeligt forventet. Driften af vandværket er på helt 


normalt niveau. 


 


Vandkvalitet 


Vi har ingen nye fund af pesticidrester i vores drikkevand, og vi har stadig rent og velsmagende vand som vi 


trykt kan drikke. 


 


Der snakkes meget om central blødgøring af vandet på vandværkerne rundt omkring i Danmark. Vi har 


middelhårdt på 12°dH, så det er pt. ikke relevant for os at blødgøre vandet centralt. 


 


Levering af vand 


Vi har udpumpet ca. 162.000 m3 vand til 1.495 forbrugere i 2019. Det er lidt mindre end rekord-året 2018. 


Vandspildet i ledningsnettet har vi beregnet til 3,7% (~6000 m3). Det er stigende ift. de 3,4% i 2018. 


Vandspild skyldes forbruget under udskylning af ledningsnet ifm. ledningsarbejde (reparation og 


nyetablering), at der er utætheder i ledningsnettet og at målingerne ikke er helt præcise. 


 


Vandspildet er stadig inden for det acceptable, men vi vil gerne have det minimeret. 


 


Nye tilslutninger 


Vi har fået 9 nye medlemmer i siden marts 2019. Heraf afventer tilslutning af 3 (med i alt 11 nye målere). Vi 


har et yderligere potentiale på 125 nye medlemmer inden for vores forsyningsområde. Vandværket og 


ledningsnettet kræver ingen yderligere udbygning for at levere til de planlagte boligområder. Da vi ikke ved 


hvilke virksomheder der kommer på de ledige grunde på Hvidtjørnvej, kender vi i sagens natur heller ikke 


deres behov for leverance af vand.  


 


Vandtryk 


Der er en en naturlig forskel på hvor meget tryk der kan forventes på vandet afhængig af hvor man bor. Det 


skyldes højdeforskellen. Det højeste punkt i forsyningsområdet er kote 97, og det laveste er kote 51. Det 


svarer til en forskel på 46 meter – det svarer til 46 meter vandsøjle og dermed 4,6 bar i tryk forskel. 


Vandværket pumper ud med 4 bar tryk i kote 80, derfor kan der forventes ca. 6,9 bar på de laveste steder og 


maksimalt 2,3 bar på de højeste steder. 


 


Vi modtager af og til klager over at vandtrykket er for lavt. Når vi modtager en klage, sender vi ofte VVS-


installatøren, ud for at undersøge sagen. 


 


Nogle gange skyldes problemet, at en eller anden graveaktør har lukket for en af vandværkets ventiler - 


uden at åbne den helt igen, og uden at informere vandværket om det. Det udbedrer vi selvfølgelig hurtig når 


vi har fundet årsagen. 


 


Andre gange kan VVS-installatøren konstatere at det handler det om problemer med tilkalkede vandrør eller 


tilstoppede filtre, inde på den enkelte ejendom. 


 


For at der ikke er nogen tvivl, har vi klare retningslinjer om, at vandværket IKKE udfører arbejde på 


installationer, eller jordledninger, som ikke ejes af vandværket. 


 


Hvis VVS-installatøren udfører arbejde på installationerne – når nu han alligevel er der – vil udgifterne blive 


faktureret til ejeren. 


 


Renovering af ledningsnettet 


Vi er fortsat i gang med at opdatere vores ledningsregister med informationer som alder, materiale, 


uhensigtsmæssig placering (fx på privat grund). Det er en meget tidskrævende proces, at få styr på alle de 


gamle ledninger, hvor oplysningerne ofte er mangelfulde og upræcise. 
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Vi har brug for at alle disse informationer er så korrekte som muligt ift. renoveringsplanen. Vi er også i gang 


med at kortlægge hvor vandværket ejer ”ikke tinglyste” ledninger på privat grund. 


 


Flere af disse ledninger vil også blive nedlagt, når vi har etableret nye ledninger til erstatning for dem. 


 


Renovering er en løbende aktivitet, hvor vi udskifter/omlægger gamle ledningsnet til nye ledninger. Det gør vi 


helst før de bliver (for) utætte, og når vi får behov for at skifte ventiler eller stophaner. 


 


Når vi etablerer nye ledninger, medfører det ofte at stophanen placeres et nyt sted, og at jordledningen 


derfor også skal omlægges. Jordledningen er den ledning der er på egen grund, og som ejes og betales af 


grundejeren. Derfor kan en grundejer have udgifter når vandværket fx etablerer en ny stophane. Arbejde på 


jordledninger udføres kun af vandværket i det omfang at det ikke er en ekstra udgift for vandværket. 


 


Vi bestræber os på at informere grundejere i så god tid som muligt (gerne mindst 6 mdr.) før vi laver 


planlagte omlægninger. 


 


Vi kan ikke undgå at noget arbejde bliver uplanlagt og derfor med kort varsel. Det sker når der opstår 


ledningsbrud og det bliver nødvendigt at udskifte ledningsstrækninger. Eller når noget byggeri pludselig gør 


det smart at udskifte eller omlægge udtjente ledninger. 


 


Som en del af renoveringsplanen etablerer vi også målerbrønde til måling af vandforbruget i sektioner af 


ledningsnettet. Det hjælper os med hurtigere at lokalisere hvor evt. lækager på ledningsnettet er. 


 


Vi planlægger også at etablere målerbrønde ved tilgangen til ledningsnet som ikke ejes og vedligeholdes af 


vandværket (typisk ledningsnet i boligforeninger), så vi kan måle om der er vandtab i disse ledningsnet. 


 


Og som altid vil vi gerne opfordre til at man undrer sig over steder der er mere våde eller grønnere end 


forventet, så kontakt vandværket. Vi undersøger gerne om det kan skyldes en utæthed i vandværkets 


ledninger. 


 


Afprøvning af nødforbindelsen 


Formålet med nødforbindelsen er at sikre at vi hurtigt kan levere tilstrækkeligt vand, hvis der opstår 


problemer på vandværket, eller med vores egne forsyninger. 


 


I forbindelse med klargøring af nødforsyningen til prøvekørsel, kunne vi konstatere at det var påkrævet at 


renovere pumperne. De har sandsynligvis være motioneret for lidt, med utætheder og aflejringer til følge. 


Vi er snart klar til at prøvekøre nødforsyningen. Vi skal kontrollere at det fungerer både under tomgang og 


under spidsbelastning. 


 


Når vi leverer vand fra nødforbindelsen, vil vandet strømme i modsat retning i noget af ledningsnettet. Det 


betyder at der sandsynligvis kommer løsrevne aflejringer der misfarver vandet. 


 


Vandet, der kommer fra Lyngbyværket, har en hårdhed på 18°dH, så muligvis smager det også lidt 


anderledes. 


 


Vi informerer på hjemmesiden inden vi sender vandet fra Lyngbyværket ud i vores ledningsnet. 


 


Vi håber at vi kan gennemføre prøvekørslen uden for mange gener for forbrugerne. 


 


Opsamling af data fra vandmålere 


Vi udbygger løbende vores antennesystem for at få time data hjem fra de fleste vandmålere, og døgndata fra 


dem der er sværest at modtage data fra. 


 


Vi har nu antenner på Kirsebærvej, på Damvej, ved vandværket, ved Sabro Rideklub og på radarmasten på 


Eshøjvej. 
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Vi mangler stadig at få data stabilt fra ca. 300 målere, så vi udbygger med flere strategisk placerede 


antenner indtil vi opnår så tæt på fuld dækning som muligt. 


 


De målere vi ikke kan få signaler fra, bliver justeret, udskiftet til målere med højere sendestyrke, forsynet 


med en ekstern antenne eller på anden måde hjulpet på vej. 


 


Hjælp gerne signalerne fra din måler på vej. Sørg for at der er fri plads/luft omkring måleren. 


Det er også altid vigtigt selv at holde øje med vandmåleren – så man selv opdager et unormalt vandforbrug 


eller en lækage. Det kræver også at der er frit omkring måleren. 


 


Driftslederen holder også øje med vandspild og tager ofte kontakt til forbrugere, der ikke selv har opdaget en 


lækage. Husk at det ikke er vandværkets ansvar at holde øje med dit vandspild – det er dit eget ansvar. 


 


Hvis det går helt galt med et stort vandspild, kan man søge om at få refunderet afgifter fra staten for det 


vandspild man har haft… men her er de første 300 m3 af vandspildet altid helt for egen regning. 


 


Rentvandstankene 


Sidste år fandt vi en næsten usynlig revne i gulvet i filtersalen. Det viste sig at den er ubetydelig - og 


heldigvis ikke gennemgående ned i rentvandstanken – og det var ikke nødvendigt at reparere noget. 


Vores udfordring med skimmelsvampesporer på lofterne i vores rentvandstanke er bedret betydelig, så enten 


har de nye filtre og tankdæksler hjulpet, eller også er det den milde vinter der også har hjulpet til. 


 


Vi afventer og ser om det bliver nødvendigt at få lofterne vasket af, for at komme det helt til livs. Vandet i 


rentvandstankene er aldrig i direkte berøring med lofterne, så der sker ikke nogen afvaskning og direkte 


overførsel til vandet - men vi kan alligevel måle at der i perioder er svampesporer i vandet. Vi har informeret 


tilsynsmyndigheden, som svarer, at så længe kimtallene er er under grænseværdien, er der ingen grund til at 


gøre noget. Vores kimtal er meget fine og langt under grænseværdien. 


 


Vejrradar masten på Eshøjvej 73 


Aarhus Vands vejrradar, som er opstillet ved vores kildeplads på Eshøjvej 73, blev indviet den 10. oktober 


2019.  


 


Der findes en video der viser opsætningen https://www.youtube.com/watch?v=U_9xUkZJh3E På masten har 


Sabro Vandværk opsat antenner til opsamling af data fra vandmålerne. Det var en del af aftalen med Aarhus 


Vand at vi kan bruge masten til vores antennesystem. 


 


Siden opstillingen har vi ikke mærket meget til den eksistens, selvom Aarhus Vand og deres vagtselskab 


også færdes der en gang i mellem. 


 


Ny kildeplads 


Vi har startet projektet med etablering af ny kildeplads (boring) syd for Sabro. 


 


Vi har valgt Niras til at stå for projektet med forundersøgelser, tilladelser, aftaler med lodsejerne, 


projektledelse og tilsyn under prøveboring/etablering af kildepladsen. 


 


Vi er nu så vidt at vi har fastlagt et område ved Bakkevej, hvor undersøgelserne og beregningerne viser at 


der findes rent vand i tilstrækkelige mængder. 


 


Lige nu arbejdes der på at få aftaler og tilladelser i hus, så prøveboring kan igangsættes. Vi håber at det 


lykkes os at få vand fra den nye boring i slutningen af 2021. 


 


Hjemmesiden 


Vi opdaterer løbende hjemmesiden www.sabrovand.dk med alle aktuelle og nyttige informationer. 


 


Vi opfordrer til at følge med her – det er her der kommer information når der sker noget vigtigt.Her findes info 


om arbejder på ledningsnettet, vandkvaliteten og tips til at spare på vandet. 


 



https://www.youtube.com/watch?v=U_9xUkZJh3E

http://www.sabrovand.dk/
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Tak til bestyrelsen og driftslederen 


Formanden vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne og driftslederen for endnu et godt år med samarbejde 


og en meget stor og engageret indsats. 


 


Spørgsmål til beretningen mm.  


Der var spørgsmål til om ledningen langs Sabro Kirkevej kunne rykkes ud og evt. ligges langs Agerbærvej. 


Det ville bestyrelsen se nærmere på, når arbejdet med renovering af ledningsnettet går i gang.   


 


Der var spørgsmål til om den nye boring kommer til at ligge i Skanderborg eller Aarhus Kommune. 


Bestyrelsen svarede, at det afhang af hvilke lodsejere, der kunne laves en aftale med.  


 


Der var spørgsmål hvordan det hang sammen, at vi får opkrævning fra Århus Vand. Bestyrelsen forklarede, 


at det skyldes, at vi betaler Århus Vand for at står for afregningen.  


 


Beretningen blev godkendt.  


 
Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2019 og henviste til de omdelte regnskaber. 
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.  
 
Der var spørgsmål til, hvad Vandplanudvalget er, og hvad vores udgifter går til. Lone Møller forklarede, at 
vores udgifter går til, at Vandplanudvalget indgår aftaler med de lodsejere for at stoppe med at bruge 
pesticider. Indsatsen er for at sikre vores grundvandsmagasiner i Aarhus Kommune.   


 


Årsregnskabet blev herefter sat til afstemning, og det blev godkendt uden stemmeoptælling. 
 
Ad 4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2020 i hovedtal.  
 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde og gennemgik herefter forslag til takstblad for 2020. 
 
Driftsbidraget på 5,50 kroner pr. m³ eksklusive moms blev foreslået fastsat uændret. Det faste årlige 
driftsbidrag pr. vandmåler blev foreslået fastsat uændret til 375 kroner eksklusive moms. 
 
Gebyrer til Sabro Vandværk fremgår af takstblad for 2020, og der henvises til Aarhus Vands gebyrer som 
anvendes ifm. administration af opkrævning. 
 
Der foreslås nyt administrationsgebyr (f.eks. til ejendomsmægler) på 240 kr + moms. 
 
Derudover foreslås rykkergebyr nedsat til 100 kr, da det i 2019 var fastsat for højt.  
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til budgettet og takstbladet. Der var ingen 
bemærkninger.  
 
Budgettet og takstbladet blev herefter sat til afstemning, og blev godkendt uden stemmeoptælling. 
 
 
Ad 5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
 
Ad 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lone Kildal Møller og 
Claus Christensen. Begge er villige til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til 
bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke foreslået andre kandidater. De to bestyrelsesmedlemmer blev derfor 
genvalgt for en toårig periode uden stemmeoptælling. 
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Generalforsamlingen skulle herefter vælge to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog at genvælge 
Carsten Christiansen og John Pagh. Begge er villige til at modtage valg. Der blev ikke foreslået andre 
kandidater. Dirigenten fastslog herefter, at Carsten Christiansen er genvalgt som første suppleant og John 
Pagh som anden suppleant. Begge suppleanter blev valgt uden stemmeoptælling. 
 
Ad 7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 
54 68. 
 
Det blev vedtaget uden stemmeoptælling. 
 
Ad 8. Eventuelt 
Ingen kommentarer eller spørgsmål under eventuelt.  
 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 
Claus Christensen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 
 
 
 
Som dirigent:                                                          Som referent: 
 
 
 
Verny Thomsen                                                     Lone Kildal Møller 
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/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGBzCCBO+gAwIBAgIEWmZOVDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwOTA0MjAx
NDAzWhcNMjIwOTA0MjAxMzI5WjB7MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxQTAaBgNVBAMME0xvbmUgS2lsZGFsIE3DuGxsZXIwIwYDVQQF
ExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItMzA3NTgxOTI0Mjg4MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAuD64Pt36VdG4HmwKQ6IMiJix7pe8PegULYqdZAy7ERyHB4xaogfWFHqE5W6j1zjjTF3G
+jLU38Qpt5iUngB0E7SFZRAUDtjBEiLOEfP2r3rbiGYumXKT2uRCIOWnSz5K+v9LhUD1TSsGtvCE
1pyultJols6Rm84DZ8yO8H7sOXkgFzv5pNDaAL+Jfo0gBnKGXwfR5LL/oPesjfbdLB20UO9BvDA3
QgBjWwBDGvKiIDinn/v5iqfu8/P2v59hVky0YetUg1TFpk/iyRWN+rAXhQu8oBop058uI/4v+PwL
8yojxFWkEuST8b3JffEDnEjp0dQzwhTE3NFQBKal4bSKuQIDAQABo4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRy
dXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0
MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCB
KQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRv
cnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYg
Y2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4g
aGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNU
MjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNz
aW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJV
U1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDUwNzQw
HwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFJKFZ5cHfzn9ZDBYY1bF
U6B9eqQ7MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAENZZ8Cu+E+tpFlT0MChjHaxTdug
O3OKsDZfhfXvhOGOaWphWK9+gLe+c7J34GsEpcYT9+JGfx9eaXkldm1eLWpBc4XuNwPLiG8WNdM9
RGcwKRghgNTSu62sS1CWNZarapReSyt4uO0hSbP3EOp/Qatl4c2sY4Ss8vZnxRHkJPPKOCFzl2yi
dXYvcvMWt9XtLaP7b+d8G/TkUXpnZWNDdBtAxoui1jgjSUU/qRJE6o8rktulbAMCEgx1pOu8cObu
1KZ+GK7uZrEBPh0/6+ock5xAfcm3OxfuL4tCCA5gclyAM0HWHvNCHxFvdqMP2A8ubYJnyuYCdSCF
mj9A24QViMY=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBSZWZlcmF0IEdlbmVyYWxmb3JzYW1saW5nIDIwMjAgUjEuMi5wZGY8L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ViZWJlYjsgcGFkZGluZzogMTBweCAwcHggMCAwcHg7Ij4JPGRpdj4JCTxoMiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IEdvdGhhbSwgJ0hlbHZldGljYSBOZXVlJywgSGVsdmV0aWNhLCBBcmlhbCwgJ3NhbnMtc2VyaWYnOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweDsiPlNIQS0yNTYga3J5cHRlcmluZ3Nuw7hnbGU6PC9oMj4gICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBDb25zb2xhcywgJ0FuZGFsZSBNb25vJywgJ0x1Y2lkYSBDb25zb2xlJywgJ0x1Y2lkYSBTYW5zIFR5cGV3cml0ZXInLCBNb25hY28sICdDb3VyaWVyIE5ldycsICdtb25vc3BhY2UnOyBvdmVyZmxvdzogYXV0bzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHggMjBweDsiPmM5ZGZmNWIzNDQzZWY2OTg5M2ZjNjk0MWUyNGRmZmNmYzAwZDI1OTgyOGZjZTU2ZDkzYTIxYTI4YmE0ZmJjNTY8L3A+CTwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken UuSXsUMOMPZWqg0R6FH17zT64hyJC5uAsnYaqDRQlFs=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTJfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzEyLjEuMiBTYWZhcmkvNjA1LjEuMTU=
  challenge 7e06a9bc-fb7d-4f58-97fa-51e27765c96a
  TimeStamp MjAyMC0wOS0wMiAxOToxNjoyMiswMDAw




  
 
 
 
 
 
 82IuPDDsJ1eag/bpUS0f2nd9Rh+tZ39xARk2MahSWBs=


 
sssXnblsoyQkPm9Qnf4WlCajbiTUn9eBvfVcy6TvWOtsl/uJZw74cLn43Zj5Uy9pZUv9Ne5l9HBt
rlcJx9ZDJCBu1HnB3TSZNUPsQ2nI74PbzDqWrPjtkk48xjnx81umi49gra0n5I2Jg+1WEI3UX8cn
lig5C1bk80whR1B8t4j5l9lAEh6c+1YJ68uu0R8r2C+ADVMDIYdnTFC1Nr1ZquSHc3gccX6Qyoyz
cUJJsTWAcWSMc8T1ijMa2sYH/6aK52dWdqMBCqVhiVzVtw5arKDX+neRe4Mai3eckNTX5H/ychS/
Tqh5LA31XH7IWYbwxybywQ9Nmc5umh7IOaw08g==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGCzCCBPOgAwIBAgIEWjlJiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNDE2MTQ1
MzAyWhcNMjIwNDE2MTUyMzAyWjB/MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxRTAeBgNVBAMMF1Zlcm55IEjDuGpnYWFyZCBUaG9tc2VuMCMG
A1UEBRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTA2NDY3NTMyMzU2NjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBAMcw2lbklv/hYXBgKq469PWQki00yhUjVpSnrAzSl0oL82TRoWmcSf0E6sbQlduF
hVXPLgEwSxoHjXxY6u4iLDEWxuDfx4o09dv3JMxalZaNRcSHNBPdwdRKII8xIdHzHdzEChZzT6qh
MYoIgloEgB4i0isijj0KA+gAcnzh6rnQwJ2Gw9jDjG61iMun6Ll98xzYEFExCqJRGHE/GpbH28t6
Xkde0FjxDrtthQOMG/7c10z47XuvKcf8a1sJQrmIKi6q3pSBLqg2fHnXyVswTfDmFXF9lZO40RA2
QyOxDlJVmtW7h3ks5bzNkqTKm09GZkgBnu3kYs1mVK+//CTqJLMCAwEAAaOCAsswggLHMA4GA1Ud
DwEB/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2Ew
My50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMy50
cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYK
KoFQgSkBAQEBBDCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBv
c2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNl
IGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIg
a2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBU
UlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJv
ZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoM
CVRSVVNUMjQwODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQDDAdDUkwz
MTEzMB8GA1UdIwQYMBaAFMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBQAP5iIfeQyZXFs
Zfuzib6fWpAl8DAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBT1HVstiw+ph/1NGjWlV73
91841RrRuoEFLrupgPNEF97uTaHVrG0USUDIRZ1ePBQjFDuGySlLqo1dpd3wWVl5HacvwLRTXK5D
7QRe6hw8ufqx6NH5GKWZ9iQZWAzQKdrSgPDYFXmgQORn+1v5mYoge4Gttn6bzpOfEvwnlrh0jYgv
Ay34uwGeqDhalZikxnuEyzT6RJkn+rqmJ3zzObFNzaFN4/ieFabtnT7fHSfSb9/539O6nwTVX3J6
KHS17wcV8nXCowSHr9qpXHRZ1WraR1cKV62UrTBl/B22aXHBbDrpU3b1D1JZC401zUc0gpZS5cLy
w/A5QBbL+XtvqueM


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
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hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
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