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Referat  

Ordinær Generalforsamling Sabro Vandværk a.m.b.a. den 7. juni 2021 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. Mandat til bestyrelsen vedr. overdragelse af den gamle vandværksbygning 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

     (på valg er Torben Nørbjerg Jensen, Jan Mulbjerg Jensen og Thomas Graasten) 

 

8. Valg af revisor 

 

9. Eventuelt 

 

 

Der var mødt 12 tilhørere heraf 11 stemmeberettigede medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Formand Torben Nørbjerg Jensen bød velkommen. 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

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

 

Verny Thomsen påså, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet under hensyntagen til Covid-19 

restriktioner. 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 19. maj 2021 i Lokalavisen Århus Vest og den 19. maj 2021 i Århus 

Onsdag samt på hjemmesiden fra den 19. maj 2020. Herefter blev generalforsamlingen erklæret lovlig 

indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

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

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 

Torben Nørbjerg Jensen aflagde bestyrelsens beretning. 

 

Vandkvalitet 

Vi har rent og velsmagende vand som vi trykt kan drikke. 

Vi har nu ingen målbare påvirkninger i det vand vi leverer til forbrugerne. 
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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. 171.000 m3 vand til 1.505 forbrugere i 2020. Det er ny rekord. 

Vandspildet i ledningsnettet har vi beregnet til 3,5% (~6000 m3). Det er samme mængde som sidste år, men  

en mindre procentsats pga. de ekstra 9000 m3 vi har leveret. 

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 fortsætter med at forsøge at minimere det. 

 

Nye tilslutninger 

Vi har fået 11 nye medlemmer i 2020. 

Vi har et yderligere potentiale på 113+ 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. Kommunen arbejder på planer for ny udstykning til ca. 400 

nye boliger i Sabro. Hvis/når det bliver en realitet, vil det kræve en udbygning af ledningsnettet. Det skal vi 

tænke ind, før vi renoverer ledningsnettet langs Sabro Kirkevej / Agerbærvej. Det vil sandsynligvis også 

kræve en udvidelse af kapaciteten på vandværket. Det arbejder vi på når det vi får fakta på bordet. 

 

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. Vi har brug for at alle disse 

informationer er så korrekte som muligt. 

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 få 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 andet 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 etablerer målerbrønde ved tilgangen til ledningsnet som 

ikke ejes og vedligeholdes af vandværket (typisk ledningsnet i boligforeninger), så vi kan måle evt. 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. 

Vi har renoveret ledninger i krydset Sabro Kirkevej / Vistoftvej, på Sabro Skolevej og på Eshøjvej. På Sabro 

Skolevej fik vi mulighed for at sam-grave med Dinel langs Stillingvej, og kunne dermed spare en del 

gravearbejde. Den nye ledning med nye stophaner er etableret, og nogle ejendomme er allerede tilsluttet 

den nye ledning. Den gamle ledning bliver nedlagt i april 2022, så alle de berørte skal flytte deres tilslutning 

til den nye ledning inden 1.4.2022. 

 

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 
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motioneret for lidt, med utætheder og aflejringer til følge. Vi har haft problemer med styring af pumperne i 

nødforsyning og utætheder i forbindelse med den hårde frost. Nu kører nødforsyningen i automatisk drift, og 

motioneringen inkluderer at tappe 1 m3 pr. uge fra Aarhus Vand. Vandet, der kommer fra Aarhus Vand, har 

en hårdhed på 14-18°dH, så muligvis smager det også lidt anderledes. 

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

betyder at der kan komme lidt løsrevne aflejringer der misfarver vandet. Vi er nu klar til at prøvekøre 

nødforsyningen under tomgang og spidsbelastning. Vi informerer på hjemmesiden inden vi tester 

nødforsyningen i spidsbelastning. Vi håber at vi kan gennemføre prøvekørslen uden for mange gener. 

 

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. Vi har etableret lokale 4G modtagerenheder på 

Skivholmevej. Der er dog problemer med at få signaler fra alle målerne, så vi vil udskifte nogle af målerne på 

Skivholmevej til en ny type med højere sendestyrke. Vi etablerer snart antenner i Vistoftparken og ved Dagli 

Brugsen. Vi udskifter nogle målere til en ny type med højere sendestyrke, der hvor det ikke er muligt at fange  

signalerne. 

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. 

 

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 overfor Eshøjvej 79, hvor undersøgelserne og beregningerne viser at der findes rent vand i 

tilstrækkelige mængder. Vi arbejder stadig på få aftaler og tilladelser i hus, så prøveboring kan igangsættes. 

Vi er ikke lykkes med at få en underskrift på en frivillig aftale endnu, og vi afventer tilsagn fra Aarhus  

Kommune om ekspropriation hvis vi ikke få en frivillig aftale. Vi håber nu at det lykkes os at få vand fra den 

nye boring i begyndelsen af 2022. 

 

Minimering af risiko for underslæb 

Der har være en sag i mediere hvor Stautrup Vandværk er blevet bedraget for 868.000 kr. over flere år. 

Vi har tegnet nye billigere forsikringer, og er nu forsikret mod underslæb op til 5.000.000 kr. Alle betalinger 

sker med to godkendelser (krav fra forsikringen). Formandens og Driftslederens betalingskort er nu begge 

Visa Debet kort, så der kan ikke hæves mere end der står på den tilhørende kort konto (<20.000 kr.). 

Betalingskortene bruges til små-indkøb og gratis automatiske kortbetalinger, så vi undgår kontanter og  

private udlæg. 

 

Verifikation af vandmålere 

I begyndelsen af 2022 er det tid til verifikation de målere som har været i drift i 9 år. Denne gang er det 10 af 

de største målere der står for tur. Der er dermed storforbrugerne som kan se frem til udskiftning af målerne. 

Enten bliver det få stykker med stikprøvekontrol, eller helt nye målere – det regner vi på så vi finder den  

bedste og billigste løsning. 

 

Indsatsplan StorAarhus - Grundvandsbeskyttelse 

Aarhus Kommune har netop afsluttet høringsfasen for den nye indsatsplan for StorAarhus. Sabro er med i 

planen, og der er markeret en del landbrugsarealer og byområder, som er sårbare områder. I de sårbare 

områder bliver der lavet aftaler eller påbud ift. anvendelsen af gødning og pesticider. Det er en tidskrævende 

proces, og der er mange aftaler der skal laves inden det bliver vores tur her i området. 

Stop gerne allerede nu med at bruge pesticider på din egen grund. 
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Tak til bestyrelsen og driftslederen 

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

samarbejde og en meget stor og engageret indsats 

 

Spørgsmål til beretningen mm.  

Der var spørgsmål til om man kan nøjes med nødforbindelsen.   

Bestyrelsen forklarede at nødforbindelsen er ikke dimensioneret til kontinuerlig drift og vandprisen fra Aarhus 

Vand er i øvrigt højere. 

 

Der var spørgsmål til rørføring ifm. den nye boring og en eventuel kommende motorvej. 

Bestyrelsen svarede at ny rørføring vil blive beskyttet med deklaration  

 

Der var spørgsmål om Alucraft i bygninger kan have indflydelse på signaler fra målere.  

Bestyrelsen svarede, at det sandsynligvis kan påvirke signaler fra målere i mindre grad.  

 

Der var spørgsmål om hvor vandprøver tages og af hvem. 

Bestyrelsen forklarede at der tages vandprøver iht. krav fra myndigheder og disse tages af akkrediteret 

laboratorium. 

 

Der var spørgsmål om hvilken betydning evt. nye udstykninger vil have. 

Bestyrelsen svarede at dimensionering af rør samt vandbehandlingsanlæg kan påvirkes. 

 

Der var spørgsmål om hvor mange gamle jernrør der stadig er i ledningsnettet. 

Bestyrelsen forklarede at der endnu ikke er en komplet oversigt over typen af ledninger, men dette arbejde 

pågår. 

 

Beretningen blev godkendt.  

 
Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2020 og henviste til de omdelte regnskaber. 
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.  
 
Der var spørgsmål om vandværket køber grøn strøm. 
Bestyrelsen forklarede at el-leverandør er Aura Energi der også leverer grøn strøm. 
 
Der var spørgsmål om vandværkets formues størrelse. 
Bestyrelsen forklarede at vandværkets formue skal understøtte driften og at investeringsplaner skal 
forelægges myndighederne.     

 

Årsregnskabet blev herefter sat til afstemning, og det blev godkendt uden stemmeoptælling. 
 
Ad 4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
Torben Nørbjerg Jensen fremlagde takstblad for 2021. Der forslås uændrede takster. 
 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2020 i hovedtal.  
 
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. Mandat til bestyrelsen vedr. overdragelse af den gamle vandværksbygning 
Torben Nørbjerg Jensen fremlagde forslag om overdragelse af den gamle vandværksbygning til Aarhus 
Kommune. Aarhus Kommune har udvist interesse for at overtage bygningen. 
Mandat til bestyrelsen blev herefter sat til afstemning, og blev godkendt uden stemmeoptælling. 
 

Vi
sm

a 
Ad

do
 id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 1
a5

a7
e2

8-
6f

1c
-4

82
6-

98
61

-7
fe

39
4f

99
62

8



 Side 5 af 5  

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

Ad 6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
 
Ad 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Torben Nørbjerg 
Jensen, Jan Mulbjerg Jensen og Thomas Graasten. Alle er villige til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte, 
om der var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke foreslået andre kandidater. De tre 
bestyrelsesmedlemmer blev derfor genvalgt for en toårig periode uden stemmeoptælling. 
 
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 8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 
54 68. 
 
Det blev vedtaget uden stemmeoptælling. 
 
Ad 9. Eventuelt 
Driftslederen orienterede om at der blev sam-gravet med Dinel ifm. renovering af vandledning langs 
Stillingvej. Dette er noget Driftslederen og Bestyrelsen også fremover er opmærksomme på mulighed for ved 
renovering af andre ledningsstrækninger.  
 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 
Torben Nørbjerg Jensen takkede dirigenten god ledelse af generalforsamlingen. 
 
 
 
Som dirigent:                                       Som referent: 
 
 
 
Verny Thomsen                                              Claus G. Christensen 
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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:9208-2002-2-064675323566

Verny Højgaard Thomsen
Dirigent

21-06-2021 11:02

Serienummer: PID:9208-2002-2-174351572977

Claus German Christensen
Næstformand

22-06-2021 08:06

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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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Referat Generalforsamling 2021 R1.2.pdf

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 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2021-06-20 14:09 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-20 14:09 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-20 14:10 En besked er sendt til Claus G. Christensen
2021-06-20 14:10 En besked er sendt til Verny Thomsen
2021-06-21 10:58 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Verny Thomsen
2021-06-21 11:02 Verny Højgaard Thomsen har underskrevet dokumentet Referat Generalforsamling 2021 R1.2.pdf via NemID privat 

(PID: 9208-2002-2-064675323566)
2021-06-21 11:02 Alle dokumenter sendt til Verny Thomsen er blevet underskrevet
2021-06-22 08:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus G. Christensen
2021-06-22 08:06 Claus German Christensen har underskrevet dokumentet Referat Generalforsamling 2021 R1.2.pdf via NemID privat 

(PID: 9208-2002-2-174351572977)
2021-06-22 08:06 Alle dokumenter sendt til Claus G. Christensen er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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6. Behandling af indkomne forslag 


 


7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 


     (på valg er Torben Nørbjerg Jensen, Jan Mulbjerg Jensen og Thomas Graasten) 


 


8. Valg af revisor 


 


9. Eventuelt 


 


 


Der var mødt 12 tilhørere heraf 11 stemmeberettigede medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. 


Formand Torben Nørbjerg Jensen bød velkommen. 


 


Ad 1. Valg af dirigent 


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


 


Verny Thomsen påså, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet under hensyntagen til Covid-19 


restriktioner. 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 19. maj 2021 i Lokalavisen Århus Vest og den 19. maj 2021 i Århus 


Onsdag samt på hjemmesiden fra den 19. maj 2020. Herefter blev generalforsamlingen erklæret lovlig 


indvarslet og beslutningsdygtig. 


 


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


 


Ad 2. Bestyrelsens beretning 


Torben Nørbjerg Jensen aflagde bestyrelsens beretning. 


 


Vandkvalitet 


Vi har rent og velsmagende vand som vi trykt kan drikke. 


Vi har nu ingen målbare påvirkninger i det vand vi leverer til forbrugerne. 
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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. 171.000 m3 vand til 1.505 forbrugere i 2020. Det er ny rekord. 


Vandspildet i ledningsnettet har vi beregnet til 3,5% (~6000 m3). Det er samme mængde som sidste år, men  


en mindre procentsats pga. de ekstra 9000 m3 vi har leveret. 


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 fortsætter med at forsøge at minimere det. 


 


Nye tilslutninger 


Vi har fået 11 nye medlemmer i 2020. 


Vi har et yderligere potentiale på 113+ 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. Kommunen arbejder på planer for ny udstykning til ca. 400 


nye boliger i Sabro. Hvis/når det bliver en realitet, vil det kræve en udbygning af ledningsnettet. Det skal vi 


tænke ind, før vi renoverer ledningsnettet langs Sabro Kirkevej / Agerbærvej. Det vil sandsynligvis også 


kræve en udvidelse af kapaciteten på vandværket. Det arbejder vi på når det vi får fakta på bordet. 


 


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. Vi har brug for at alle disse 


informationer er så korrekte som muligt. 


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 få 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 andet 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 etablerer målerbrønde ved tilgangen til ledningsnet som 


ikke ejes og vedligeholdes af vandværket (typisk ledningsnet i boligforeninger), så vi kan måle evt. 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. 


Vi har renoveret ledninger i krydset Sabro Kirkevej / Vistoftvej, på Sabro Skolevej og på Eshøjvej. På Sabro 


Skolevej fik vi mulighed for at sam-grave med Dinel langs Stillingvej, og kunne dermed spare en del 


gravearbejde. Den nye ledning med nye stophaner er etableret, og nogle ejendomme er allerede tilsluttet 


den nye ledning. Den gamle ledning bliver nedlagt i april 2022, så alle de berørte skal flytte deres tilslutning 


til den nye ledning inden 1.4.2022. 


 


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 
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motioneret for lidt, med utætheder og aflejringer til følge. Vi har haft problemer med styring af pumperne i 


nødforsyning og utætheder i forbindelse med den hårde frost. Nu kører nødforsyningen i automatisk drift, og 


motioneringen inkluderer at tappe 1 m3 pr. uge fra Aarhus Vand. Vandet, der kommer fra Aarhus Vand, har 


en hårdhed på 14-18°dH, så muligvis smager det også lidt anderledes. 


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


betyder at der kan komme lidt løsrevne aflejringer der misfarver vandet. Vi er nu klar til at prøvekøre 


nødforsyningen under tomgang og spidsbelastning. Vi informerer på hjemmesiden inden vi tester 


nødforsyningen i spidsbelastning. Vi håber at vi kan gennemføre prøvekørslen uden for mange gener. 


 


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. Vi har etableret lokale 4G modtagerenheder på 


Skivholmevej. Der er dog problemer med at få signaler fra alle målerne, så vi vil udskifte nogle af målerne på 


Skivholmevej til en ny type med højere sendestyrke. Vi etablerer snart antenner i Vistoftparken og ved Dagli 


Brugsen. Vi udskifter nogle målere til en ny type med højere sendestyrke, der hvor det ikke er muligt at fange  


signalerne. 


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. 


 


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 overfor Eshøjvej 79, hvor undersøgelserne og beregningerne viser at der findes rent vand i 


tilstrækkelige mængder. Vi arbejder stadig på få aftaler og tilladelser i hus, så prøveboring kan igangsættes. 


Vi er ikke lykkes med at få en underskrift på en frivillig aftale endnu, og vi afventer tilsagn fra Aarhus  


Kommune om ekspropriation hvis vi ikke få en frivillig aftale. Vi håber nu at det lykkes os at få vand fra den 


nye boring i begyndelsen af 2022. 


 


Minimering af risiko for underslæb 


Der har være en sag i mediere hvor Stautrup Vandværk er blevet bedraget for 868.000 kr. over flere år. 


Vi har tegnet nye billigere forsikringer, og er nu forsikret mod underslæb op til 5.000.000 kr. Alle betalinger 


sker med to godkendelser (krav fra forsikringen). Formandens og Driftslederens betalingskort er nu begge 


Visa Debet kort, så der kan ikke hæves mere end der står på den tilhørende kort konto (<20.000 kr.). 


Betalingskortene bruges til små-indkøb og gratis automatiske kortbetalinger, så vi undgår kontanter og  


private udlæg. 


 


Verifikation af vandmålere 


I begyndelsen af 2022 er det tid til verifikation de målere som har været i drift i 9 år. Denne gang er det 10 af 


de største målere der står for tur. Der er dermed storforbrugerne som kan se frem til udskiftning af målerne. 


Enten bliver det få stykker med stikprøvekontrol, eller helt nye målere – det regner vi på så vi finder den  


bedste og billigste løsning. 


 


Indsatsplan StorAarhus - Grundvandsbeskyttelse 


Aarhus Kommune har netop afsluttet høringsfasen for den nye indsatsplan for StorAarhus. Sabro er med i 


planen, og der er markeret en del landbrugsarealer og byområder, som er sårbare områder. I de sårbare 


områder bliver der lavet aftaler eller påbud ift. anvendelsen af gødning og pesticider. Det er en tidskrævende 


proces, og der er mange aftaler der skal laves inden det bliver vores tur her i området. 


Stop gerne allerede nu med at bruge pesticider på din egen grund. 
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Tak til bestyrelsen og driftslederen 


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


samarbejde og en meget stor og engageret indsats 


 


Spørgsmål til beretningen mm.  


Der var spørgsmål til om man kan nøjes med nødforbindelsen.   


Bestyrelsen forklarede at nødforbindelsen er ikke dimensioneret til kontinuerlig drift og vandprisen fra Aarhus 


Vand er i øvrigt højere. 


 


Der var spørgsmål til rørføring ifm. den nye boring og en eventuel kommende motorvej. 


Bestyrelsen svarede at ny rørføring vil blive beskyttet med deklaration  


 


Der var spørgsmål om Alucraft i bygninger kan have indflydelse på signaler fra målere.  


Bestyrelsen svarede, at det sandsynligvis kan påvirke signaler fra målere i mindre grad.  


 


Der var spørgsmål om hvor vandprøver tages og af hvem. 


Bestyrelsen forklarede at der tages vandprøver iht. krav fra myndigheder og disse tages af akkrediteret 


laboratorium. 


 


Der var spørgsmål om hvilken betydning evt. nye udstykninger vil have. 


Bestyrelsen svarede at dimensionering af rør samt vandbehandlingsanlæg kan påvirkes. 


 


Der var spørgsmål om hvor mange gamle jernrør der stadig er i ledningsnettet. 


Bestyrelsen forklarede at der endnu ikke er en komplet oversigt over typen af ledninger, men dette arbejde 


pågår. 


 


Beretningen blev godkendt.  


 
Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2020 og henviste til de omdelte regnskaber. 
 
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.  
 
Der var spørgsmål om vandværket køber grøn strøm. 
Bestyrelsen forklarede at el-leverandør er Aura Energi der også leverer grøn strøm. 
 
Der var spørgsmål om vandværkets formues størrelse. 
Bestyrelsen forklarede at vandværkets formue skal understøtte driften og at investeringsplaner skal 
forelægges myndighederne.     


 


Årsregnskabet blev herefter sat til afstemning, og det blev godkendt uden stemmeoptælling. 
 
Ad 4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
Torben Nørbjerg Jensen fremlagde takstblad for 2021. Der forslås uændrede takster. 
 
Jan Mulbjerg Jensen fremlagde og gennemgik budgettet for 2020 i hovedtal.  
 
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. Mandat til bestyrelsen vedr. overdragelse af den gamle vandværksbygning 
Torben Nørbjerg Jensen fremlagde forslag om overdragelse af den gamle vandværksbygning til Aarhus 
Kommune. Aarhus Kommune har udvist interesse for at overtage bygningen. 
Mandat til bestyrelsen blev herefter sat til afstemning, og blev godkendt uden stemmeoptælling. 
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Ad 6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 
 
Ad 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Torben Nørbjerg 
Jensen, Jan Mulbjerg Jensen og Thomas Graasten. Alle er villige til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte, 
om der var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke foreslået andre kandidater. De tre 
bestyrelsesmedlemmer blev derfor genvalgt for en toårig periode uden stemmeoptælling. 
 
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 8. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 
54 68. 
 
Det blev vedtaget uden stemmeoptælling. 
 
Ad 9. Eventuelt 
Driftslederen orienterede om at der blev sam-gravet med Dinel ifm. renovering af vandledning langs 
Stillingvej. Dette er noget Driftslederen og Bestyrelsen også fremover er opmærksomme på mulighed for ved 
renovering af andre ledningsstrækninger.  
 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 
Torben Nørbjerg Jensen takkede dirigenten god ledelse af generalforsamlingen. 
 
 
 
Som dirigent:                                       Som referent: 
 
 
 
Verny Thomsen                                              Claus G. Christensen 
 
 
 
 
 






  
 
 
 
 
 
 euoTnVmGj1BJvVBfZ9TorOr+DeWiu2LZC1q8g10Cxm8=


 
nXbShCpC283r5h5ew/EXwixFOMX+Kw8OI/A5+0fHTY8wiYUiKzWuaU2CRoH1wCO9DJwGCgdikyIn
ZjAvUEi3M9TYIVTqobYOIP6X3u5WNm1QjtPqXgi2xPMvHNFDcx2xrOKpjQKj8CB7SEr4G8+fzuSD
TAliHyUFuthBrH9XkTvuRLWfEM69BTB2lerMBCNJwVMiewkXwIjblQeJo8hb4FFKC82pSha8Y3xg
2Vj+QQZdXrwGUe8e8VuYFQaeWGJ1C/wwRKF4IGlXaT0dywgDsv9S0bN9SAMpra2W7RJ8Fza5uSof
ErYcxjhACwhPE2xuvi91jlJtFFxXJalin2oRKg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
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HQ8BAf8EBAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNh
MDQudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQu
dHJ1c3QyNDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIG
CiqBUIEpAQEBAQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVw
b3NpdG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxz
ZSBhZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVy
IGthbiBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQg
VFJVU1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHBy
b2Zlc3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wgZYGA1UdHwSBjjCBizAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2Ew
NC50cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBZoFegVaRTMFExCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQK
DAlUUlVTVDI0MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMQ8wDQYDVQQDDAZDUkwx
NDEwHwYDVR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFM24qFq2tE3CpMGv
bHKNIcIzmmqfMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADM3Uelxr4cYULjybO8qmOL6
6baQnE5tb9c+HGqYMLIKLwyytQF9P7VOuhoGyZC24tnnnl/X54zPSZ6uSr+DRlepADWVlKK1ss1w
L6/e5rRzmj792QhU3mtwyVyz8txzIIajdY6W507reWzNS6H4QX1hETbHFvsRFjNVRKNCHloSNtVh
jKveF5bIn6SYN/ZwIwS/GcNDyE4zNDNfWF+8W12fwVbx2qjBE2j4sZd1/SLsHuacyNdleXKfCrhN
SlDPLWDPeEGTkBQRASHV+vp0rVqKeETkhhSKFERpak+9hGjuEmoVZG4WQ7o9gSRo8z0Hub7SnYSx
Z+LOuFojGdIpNNQ=


 
 
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+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBSZWZlcmF0IEdlbmVyYWxmb3JzYW1saW5nIDIwMjEgUjEuMi5wZGY8L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ViZWJlYjsgcGFkZGluZzogMTBweCAwcHggMCAwcHg7Ij4JPGRpdj4JCTxoMiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IEdvdGhhbSwgJ0hlbHZldGljYSBOZXVlJywgSGVsdmV0aWNhLCBBcmlhbCwgJ3NhbnMtc2VyaWYnOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweDsiPlNIQS0yNTYga3J5cHRlcmluZ3Nuw7hnbGU6PC9oMj4gICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBDb25zb2xhcywgJ0FuZGFsZSBNb25vJywgJ0x1Y2lkYSBDb25zb2xlJywgJ0x1Y2lkYSBTYW5zIFR5cGV3cml0ZXInLCBNb25hY28sICdDb3VyaWVyIE5ldycsICdtb25vc3BhY2UnOyBvdmVyZmxvdzogYXV0bzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHggMjBweDsiPjhhNTNlNDc0NDc5NTExMzJhNzdmZjc4ZGZhZDgyMjNkM2RhMWY5MTVkZjFjN2QxMzRkMjUzNDU5NzkxM2JjMDc8L3A+CTwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken WAyP/zBDLfy3esZ4DlCUaQu6otXmiGQf7GE85/me9aA=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxNF80IGxpa2UgTWFjIE9TIFgpIEFwcGxlV2ViS2l0LzYwNS4xLjE1IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgVmVyc2lvbi8xNC4wLjMgTW9iaWxlLzE1RTE0OCBTYWZhcmkvNjA0LjE=
  challenge d2485701-a14b-4732-9c56-6ec7351bc086
  TimeStamp MjAyMS0wNi0yMiAwNjowNTozMSswMDAw
  identityAssuranceLevel 1




  
 
 
 
 
 
 WOQ9OK2bcaUSQGbdw/j3oQaAt6bF4xZexN79dNeAoZw=


 
T4/HUwc9q7CY0EbJcEY1CjNrhsm8LpQUfWPi+wh3JB2MXP+VGEDBMFvokGicWrLtsUbdaeS79gpE
NOowi9lhf7uMUJLtj9pXTxrRO1egR1ZmEyXXjFHbCs48ldeLwKDXII2/q6j6UrlngDHQo/vzsFmh
ed93eVbAhhs8CO5D57Y0vC5KV6+3s0qFxbJhZp3uvpOk4xK+KQzQBveCcHgHDnrMkSF7n5CyAuJ9
O6iJClvDPqvhLn47PLiyEadd6LI/P4s3aN1lcAQGFrKRCak7Z8YOLFGb2PWPJtYnIDx9kAZZmbmR
rB9eerogoX1jzSBu1heDjkqDVYmZhyizaVnK9g==

 
 
 
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
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+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBSZWZlcmF0IEdlbmVyYWxmb3JzYW1saW5nIDIwMjEgUjEuMi5wZGY8L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ViZWJlYjsgcGFkZGluZzogMTBweCAwcHggMCAwcHg7Ij4JPGRpdj4JCTxoMiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IEdvdGhhbSwgJ0hlbHZldGljYSBOZXVlJywgSGVsdmV0aWNhLCBBcmlhbCwgJ3NhbnMtc2VyaWYnOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweDsiPlNIQS0yNTYga3J5cHRlcmluZ3Nuw7hnbGU6PC9oMj4gICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBDb25zb2xhcywgJ0FuZGFsZSBNb25vJywgJ0x1Y2lkYSBDb25zb2xlJywgJ0x1Y2lkYSBTYW5zIFR5cGV3cml0ZXInLCBNb25hY28sICdDb3VyaWVyIE5ldycsICdtb25vc3BhY2UnOyBvdmVyZmxvdzogYXV0bzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHggMjBweDsiPjhhNTNlNDc0NDc5NTExMzJhNzdmZjc4ZGZhZDgyMjNkM2RhMWY5MTVkZjFjN2QxMzRkMjUzNDU5NzkxM2JjMDc8L3A+CTwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken 0K62NG7p1UR8VpjBiFnWzedK94YNHkkHfIwpsSFbndE=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzkxLjAuNDQ3Mi4xMTQgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvOTEuMC44NjQuNTQ=
  challenge 8e208012-ed6f-46b5-920b-8bb9430724f2
  TimeStamp MjAyMS0wNi0yMSAwOTowMjowOCswMDAw
  identityAssuranceLevel 1
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