
Referat fra Våbensted Vandværks generalforsamling.

Den 7. juni 2021kl. 19.00 afholdtes en forsinket ordinær
generalforsamling i "Foreningshuset" Maribovej 147.

På grund af corona-restriktioner var der annonceret med
tilmelding for at deltage.
Der mødte L3 andelshavere incl. bestyrelsen og suppleanter.
Herudover deltog Kurt Arildsen, der nu fungerer som drift-
ansvarlig for vandværket.

Formanden Claus Hansen bød velkommen til de fremmødte
og startede med at bede om forstag til en dirigent.
Valget faldt på Arne Madseno og da der ikke var andre forslago
oVertog han hvervet som dirigent. Han startede med at takke for
valget, og oplyste forsamlingen om, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet, gennem en annonce i Saxkjøbing Avis i overens-
stemmelse med vedtægterne.

Dirigenten fortsatte med dagsordenen, og anmodede om forslag til
2 stemmetællere. Valgt blev Svend Christensen og Kurt Arildsen.
Herefter fik formanden ordet, for at fremlægge beretningo vedr. de

opgaver, der var foretageti2020.
Formanden oplyste at vandværket havde indvundet 35.636 m3o og
heraf er der udpumpet 35.108 m3 til forbrugerne. 528 m3 må derfor
beregnes som tab på ledningsnettet.

Vandværket havde ved årets udgang2l4 andelshavere.
I marts måned 2020 var der om natten et unormalt forbrugo i en .

periode på ca. to til tre uger. Årsagen hertil er aldrig blevet opklareto
men det kan være en forbrugero der har glemt at lukke en vandhane
eller en frostskade.

Kommunen havde på et møde ytret ønske om, at der blev monteret
en modstandsventil og en frekvensomformer på begge vandværkets
boringer. Dette medfører at boringerne aflastes, så oppumpningen
nu sker i et mindre tempo og dermed bliver fordelt bedre over hele
døgnet. Forholdet er efterfølgende blevet etabeleret.



El-tavlen på vandværket er efter gældende regler blevet termo-
graferet af firmaet ooEl Con A"/S". Hertil var intet at bemærke.
Der er også sket udskiftning af en køletørrq der fjerner olie og
andre partikler fra kompressoren.

Efter en brand i en ejendom på Nørregårdsvej, blev det konstateret,
at der var uregelmæssigheder omkring aftapningshaner og vand-
måler. Forholdet har medført, at der blev etableret målerbrønd og
ny stophane.

Der er i årets løb foretaget drikkevandsprøver hos 4 af vore andels-
havere. Prøverne har ikke givet anledning til bemærkninger.
Råvandsprøver har været fritaget i år.

Staten har udpeget BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder)
rundt om alle drikkevandsboringer. Det er pålagt kommunerne at
gennemgå disse, og sørge for den nødvendige beskyttelse, hvor det
er påkrævet. Denne gennemgang skal være afsluttet inden udgangen
af år z022.Vandværket har endnu ikke hørt fra Guldborgsund
Kommune.

Formanden oplyste at den tidligere formand Kurt Arildsen har
solgt sin ejendom og er flyttet til Sakskøbing. Det har medført at
han ikke længere kunne være formand, hvorfor besfyrelsen på et
møde den 23. marts 2021har aftalt med Claus Hanseno at han
overtager jobbet.
Kurt Arildsen har lovet at fortsætte som driftansvarlig for vand-
værkets drift og den nye formand sagde tak til Kurt for hans ind-
sats de seneste år, og overbragte ham en gave herfor.

Herefter fik kasserer Jens Brandt ordet og gennemgik det frem-
lagte regnskab, der udviste et underskud på kr. 54.178.
Bemærkede at der var renteudgifter i regnskabet, på grund af
vandværkets formue på bankkontoen og bankernes gebyrpolitik.
Ved årsskiftet udgjorde formuen kr. 3.078.953 inkl. bygning og

ledningsnet.
Der var konstateret et kurstab på vandværkets beholdning af
obligatiioner.



Efterfølgende blev vandværkets budget for de kommende 3 år
fremlagt og gennemgået og redegiorde om investeringsplan for
de kommende år.
Beretning, regnskab, budget og investeringsplan blev enstemmigt
godkendt.

Et forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer blev gennemgået
af Jens Brandt, der havde udført forarbejdet med ændringerne.
Efter en uførelig gennemgang blev forslaget enstemmigt vedtaget,
men da der ikke deltog mindst 25' af andelshaverne, skal der senere
afholdes en ekstraordinær generalforsamlingo før forslaget kan
endelig godkendes.

Der var genvalg til: Claus Hansen og Ebbe Jørgensen samt til
* L. supp. Martin Rasmussen og som nyvalgt 2. supp. blev

Brian Olesen valgt.
Revisor Arne Madsen og supp. Lars Pedersen blev ligeledes
genvalgt.

Til slut takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden
og formanden sagde tak til dirigenten og forsamlingen for
deltagelsen.

Ovenstående referat godkendes
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