
Våbensted Vandværks generalforsamling den 21. februar 2Al7
kl. 19.00 i t'Foreningshusettt.

Referat:

Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og formanden KurtArildsen bød velkommen til de l0
fremmødte deltagere.

Startede med at anmode om forslag til en dirigent, til at lede mødet gennem punkteme på den omdelte

dagsorden. Bestyrelsen foreslog Jørgen Jensen, og da der ikke var andre forslag. blev denne valgt.

Jørgen Jensen Akkede for valget, og konstaterede, at denne var lovligt indvarslet ved annonce i
SaxkjøbingAvis i uge 13. Spurgte om alle kunne godkende dagsordenen,

og da der ingen indsigelser var hertil, blev denne godkendt.

Punkt 2 på dagsordsnen var valg af stemmetællere. Her faldt valget på Lars Pedersen og Svend

Christensen.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der aflagde bestyrelsens beretning for 2016.

Oplyste, at der var indvundet 35.755 m3 fra vandværkets 2 boringero og heraf udpumpet

34.829 m3. Differencen på 926 m3 er bru5 til at skylle filtre og ledningstab.

Der er p.t.2l4 andelshavere og af disse har 102 målerbrønde. Bestyrelsen har planer om at

etablere flere brønde, for leffere at komme til vandmåleren ved udskiftning og evt. konkol-aflæsning.
Det købte udstyr af alarmer fungerede perfekt, og aflæsning af driften, kunne nu ske l$emme ved en

computer. Endvidere blev eventuelle fejl eller berøring af boringer og eW, indbrud på vandværket meddelt

på mobiltelefon til enkelte i bestyrelsen.
Der er foretaget eftersyn af områdets hovedstophaner. Nogle var nedlagt, andre var fornyet, således at man

kan afbryde for forsyningen i et afgrænset område.
Boringen på grunden ved Maribovej 159 er blevet renoveret ogjorden omkring, er tilsået med græs.

Til orientering om, hvor vandværket er placeret, er der opsat et skilt på facaden, lydende: VÅBENSTED
VANDVÆRK.

I året løb har der kun været et enkelt ledningsbrud. Det skete ved Rødeledsvej 180 ellers har

der ikke været andre forstyrrelser afforsyningen. På sydsiden afvandværket , er der udført
noget tilffængt fugearbejde, og inde på selve vandværket er der opsat en ny flowmåler, der

tællerden udpumpede vandrnængde. Der ertillige opsat en håndvask, til brug for atvaske

hænder, såfremt man har brug for det, inden man går i gang med et stykke arbejde.

Der var ikke mere at berette om årets drift, og hermed sluttede forrnanden beretningen.

Dirigenten gav herefter ordet til kassereren Jens Brandt, der oplæste driftsregnskab og status for aret 2016.

Der var i år et underskud på k{. 127.895, der skyltes vedligeholdelse af boring og ledningsnet.

Indtægterogudgifterbalanceredemedkr.3T3.454.Formuenandragerpr.31112-16kr.3.363.676.
Kassereren oplyste endvidere at grundbeløbet var hævet fra kr. 350,00 til kr. 425.00.

Samtidig blev budget for de kommende 3 år fremlagl. Beretning, regnskab og budget blev vedtaget

uden bemærkninger. Der var ikke indkommet forslag til drøftelse.

På valg til bestyrelsen var Claus Hansen og Ebbe Jørgensen. Begge blev genvalgt.

Som L suppleant blev Troels Hansen ligeledes genvalgt. Som ny 2. suppleant valgtes Tommy Øftenblad'

Revisor Arne Madsen og revisorsuppleant Lars Pedersen blev begge genvalgt.

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv, og takkede forsarnlingen for god ro og orden.

Formanden sagde tak til dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.
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