Skafterup og Omegns Vandværk
Referat fra generalforsamling den 26. februar 2019 i Grønbro Hallens Cafeteria
Fremmødte: 12 inkl. Bestyrelsen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2018 (Bilag 1)
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 og 2020 (Bilag 2)
6. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde inden 20. februar 2019)
7. Valg til bestyrelsen. På valg er
a. Til bestyrelsen for 2 år:
Preben Klarskov Hansen, modtager ikke genvalg
b. Til bestyrelsen for 2 år:
Torben Bækgaard-Salling
c. Til bestyrelsen for 2 år:
Carsten Pedersen
d. Bestyrelsessuppleant:
8. Valg af revisor. På valg er
a. Som revisor for 2 år:
Morten Pedersen, modtager genvalg
b. Revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad 1

Ole Hansen.
Dirigenten bemærkede, at indkaldelsen var udsendt for sent på grund af en fejl på avisen.
Forsamlingen valgt at godkende generalforsamlingen trods forsinkelsen.

Ad 2 Valg af stemmetællere udsættes til der eventuelt opstår et behov.
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Ad 3

Formanden takkede de fremmødte for stadig at vise en interesse for deres vandforsyning.
Dernæst kunne han fortælle, at vi i årets løb har holdt relativt mange møder. 10 møder er det
blevet til svarende til 2-3 gange så mange som de foregående år.
Den hyppige mødeaktivitet skyldes, at vi bl. a. har skullet træffe beslutning om, hvilket styre/varslingssystem vi skulle investere i.
Behovet er opstået efter, at det nuværende ikke har været stabilt, hvilket er kommet til udtryk ved
svigtende tryk og fejlalarmer.
Der er sædvanen tro udtaget et antal prøver af det udpumpede vand og der er på intet tidspunkt
fundet nogen rester af, de i pressen meget omtalte, sprøjtegifte, eller andre former for forurening
for den sags skyld.
I fremtiden skal der også udtages prøver hos et antal forbrugere. Formanden har fået godkendt
vandet hjemme i bryggerset. Andre er velkomne til at melde sig på banen, hvis de har mulighed for
at lægge aftapningssted til.
I 2018 har vi også testet ringforbindelsen, som består af en lille vandudvekslingsstation, der er
placeret i en have i Spjellerup, og sikrer os at vi kan få vand fra Hyllinge Vandværk, hvis vi på en
måde skulle løbe ind i et driftsstop.
Indtil nu er det kun Hyllinige der har haft behovet, så de nu skylder os 17m3 vand.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi lader ringforbindelsen holde styr på, hvor meget vand der
pumpes frem og tilbage.
En af de større opgaver i 2018 var digitaliseringen af vores ledningsnet.
Opgaven blev udført i samarbejde med firmaet Thvilum. For at muliggøre Gps registreringen
krævede det, at alle målerbrønde og stophaner skulle lokaliseres. Dette brugte Ole og Lars Mikael
en hel del tid på. På et tidspunkt måtte vi også ty til den tidligere kasserer og vandværkspasser Eli
for at få de sidste detaljer placeret.
Det lykkedes alt sammen og vores rørføring er nu 100% digitaliseret i Lednings-Ejer-Registret (LER),
hvor borende og gravende entreprenører selv kan gå ind og søge relevante oplysninger.
Vi har i årets løb været udsat for 3 ledningsbrud, hvoraf det ene var på vandværkets egen del og de
2 andre var på den private del af nettet.
I 2017 implementerede vi persondataforordningen, som vi dog ikke har hørt meget til siden. Vi
passer selvfølgelig godt på de personlige data vi ligger inde med. Derfor har vi også besluttet at
bruge Dropbox til opbevaring af alle vore dokumenter, hvilket betyder, at alt vigtigt nu ligger i en
mappe i skyen, så vi ikke risikerer, at vi har noget liggende på en tilfældig PC et eller andet sted.
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Den specielt tørre sommer kunne også ses på vandforbruget. Vi har i 2018 udpumpet 9832m3
vand. Det skal dog her nævnes, at de 3 ledningsbrud forklarer en del af det øgede forbrug.
Forud for udvælgelsen af det nye styre-/varslingssystem er der lavet et stort stykke fodarbejde.
Der er indhentet tilbud fra 3 leverandører, som alle har været ude og bese forholdene og ud fra det
afgivet deres tilbud. De lå alle indenfor et snævert område. Og indenfor vores økonomiske
råderum.
Derudover har flere bestyrelsesmedlemmer haft kontakt til og været ude at besøge naboværker
som har udstyr, svarende til dem vi har fået tilbud på, for at høre om deres erfaringer.
Vi mener vi i bestyrelsen har truffet det rigtige valg, så vi nu kan se frem til, at værket i fremtiden
kører som vandværker skal.
For at imødegå forurening af coliforme bakterier, etableres der tillige et system med overtryk i
iltningstårnet.
Formanden takkede Lars Mikael Thomsen og Preben Klarskov Hansen for deres arbejde i
bestyrelsen gennem h.h.v. 8 og 14 år. Derudover lød der en tak til den øvrige bestyrelse for
indsatsen i det forløbne år.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 4

Regnskabet blev gennemgået punkt for punkt.
Balancen viser en overdækning på kr. 481.012,78
Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet: Hvorfor står aktieudbytte som en minuspost?
Det er fordi, den står under udgifter, selvom det er en indtægt og bliver dermed en minusudgift.
Herefter ingen spørgsmål.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 5

Budget 2019 og 2020 blev gennemgået.
I forbindelse med posten udskiftning af målere i 2020, blev der spurgt ind til muligheden for
elektroniske fjernaflæste målere. Den korte debat, affødte en positiv holdning til spørgsmålet.
Spørgsmålet overlades til den nye bestyrelse.
Herefter blev budgettet godkendt.

Ad 6

Ingen indkomne forslag.

3/4

Ad 7

a. Til bestyrelsen for 2 år:
b. Til bestyrelsen for 2 år:
c. Til bestyrelsen for 2 år:
d. Bestyrelessuppl.:

Kåre Øgendahl
Torben Bækgaard-salling
Carsten Pedersen
Ingen valgt

nyvalgt
genvalgt
genvalgt

Ad 8

Revisor. Morten Pedersen genvalgt for 2 år
Revisorsuppl. Preben Klarskov Hansen valgt for 1 år

Ad 9

Carsten takkede den øvrige bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Der er gjort et stort stykke
arbejde.
Afsluttende bemærkninger fra dirigent og formand.
Mødet slut kl. 20.00

Referent: Carsten Pedersen

Dirigent: Ole Hansen
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