Referat fra Generalforsamling den 12 marts 2019
Kl. 19 00

Formanden bød velkommen til en meget lille forsamling af fremmødte. (2 personer
udover bestyrelsen)

1/

Valg af dirigent blev Leif Kildeby Nielsen og referent blev Geert Jørgensen.
Dirigenten påpegede at indkaldelsen var et døgn for sent ude til de andelshaver som
har elektronisk modtagelse af info fra vandværket. Hvid der er noget der har
indsigelse hertil vil der blive indkaldt til en ny generalforsamling den 28 marts. 2019
Det var ikke tilfælde så generalforsamlingen blev holdt som vanligt.

2/

Formandens beretning:
Det har været et roligt år hvor vandværket er ved at finde det ”normale” antal solgt
m3 efter at Bukkerupgård trådt ud. Der er blevet brugt m3 hos de store modtager i år
så forskellen er blevet mindre. Der er også kommet 3 nye kunder til det er Soderup
Kirkevej nr. 25 + 27 + 29 hvor det dog kun er nr. 27 hvor der er blevet bebygget
endnu.
Renoveringen af vandværket skrider stille og rolig frem der mangler nu kun maling og
gulvet samt en omlægning af ledningen ude ved værket af de ting som er planlagt.
Der har været flere mindre brud i Kilden samt et større ude på marken mellem
Rugård og Jerndalsgården.
Haft besøg af Holbæk Kommune som har gennemgået værket omkring overholdelse
af veterinære krav, de var tilfreds med hvad de så og syntes det var blevet et fint lille
vandværk.
Fremtiden bliver svær for de små vandværker, hvor der stilles store krav til analyser
og uddannet driftspersonale.
I forbindelse med at der har været brud hos flere andelshaver med vandspild til følge
har vandværket undersøg det juridiske i ejerskabet af distributionsledningerne, hvor
det før har været praksis at værket har ejerskab til vandmåleren og efter måleren er
det andelshaveren. Så er det nu juridisk sådan at værket ejer måleren og der hvor
ledningen ligger ejer den der har jorden ejerskabet og vedligeholdelsen heraf.

3/

Regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger, det viste et Driftsoverskud på kr. 49
266 som skyldes de 3 nye grunde der er kommet, der var en over/underdækning på –
kr. 68 416.
Regnskabet blev godkend af en enig forsamling.

4/

Budget for det kommende år forlægges til godkendelse:
Budgettet blev fremlagt. Af forstående udgifter foruden den almindelige
vedligeholdelse er der afsat kr. 170 000 til omlægning af Dumpedalsvej nr. 8 + 10 +
14 samt en omlægning i bunden af Kilden samt maling og en omlægning af ledningen
på værket.
Budgettet blev lagt til afstemning og godkendt.

5/

Behandling af indkommende forslag:
Fra Kilden 17 omkring vandanalyser af vores vand, bland andet om der er undersøgt
for DPC som er en sprøjtegift der bruges i roer, samt om der er undersøgt for DMS
der er en gift som bruges i/til maling af træværk m.m.
Svaret er at der er undersøgt for nævnte pesticider, vi har en fast rutine med
DonsLab omkring vandanalyser og for nævnte produkter er der lavet analyse i
oktober 2018 og der bliver igen lavet en i oktober 2019 og i 2020. Derud over laves
der de ”almindelige” analyser hvert kvartal og der er INGEN PÅVISNINGER i nogen af
prøverne. Det skal tilføjes at analyserne vil blive lagt på vandværkets hjemmeside så
man altid kan se resultaterne der.
Fra Rosenvænget 1 omkring adviseringen om indkaldelsen af Generalforsamlingen
ikke kunne annonceres i Lejre Posten samtidig med den elektroniske indkaldelse. Det
blev tage ad notam og vil blive diskuteret og taget beslutning herom inden næste
Generalforsamling.
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Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
På valg er:

Hanne Palle
Torben Maxsø
Geert Jørgensen

Suppleant:

Kim Kølle Nielsen

Alle modtog genvalg og alle blev genvalgt.
7/

Valg af revisorer og revisorsuppleant:
På valg var: Lars Palle
Leif Kildeby Nielsen
Begge modtog genvalg og blev valgt.

8/

Eventuelt:
Torben Maxsø spurgte hvad vi kan gøre for at få flere folk med til sådanne møder.
Svaret var at det kan ikke være rigtigt at der skal mad på bordet for at få folk ud af
busken men at vi måske skal se på de sociale medier for herigennem at få fat i folk

Færdig ca kl. 20 00
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formand:

Dennis Pedersen

Næstformand:

Hanne Palle

Kasserer:

Geert Jørgensen

Bestyrelse:

Torben Maxsø

Bestyrelse:

Michael Wacker-Larsen

GJ den 13 marts 2019

