
REFERAT

Våbensted vandværk har afholdt ordinær generalforsamling mandag d.27. tebruar 2023 kl. 19.00 i

"Foreningshuset" Maribovej 147.

Der var i alt 18 deltagere incl. bestyrelse og suppleanter. Heraf var der 15 stemmeberettigede fra 1-5

h ussta nde.

Formanden Claus Hansen (CH) startede med at byde de fremmødte velkommen, og gik derefter videre til
første punkt på dagsordenen, valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Arne Madsen (AM), han blev enstemmigt
valgt, og startede med at takke for valget, han orienterede herefter forsamlingen, om at den ordinære
generalforsamling, var annonceret iSakskøbing Avis d. 7. februar 2023 og dermed lovlig varslet ifølge

vedtægterne, og at generalforsamlingen skulle være afviklet inden udgangen af februar.
Dirigenten AM fortsatte derefter til punkt to på dagsordenen, og anmodede om forslag til stemmetaellere,
Knud Engberg og Svend Christensen blev valgt.

Herefter gav AM ordet til formanden CH for fremlæggelse af beretningen.

Beretnine eeneralforsamline d. 27-02-2023.

Da året bliver2A22, er det stadig corona vialle taler om, men heller ikke dette år har corona haft
indvirkning på vores vandforbrug, vi har pumpet 30176 m'ud og vi har fået afregning for 29453 m', det er

et spild på 1,,57 procent, ca. det samme som sidste år, årsag tilspildet kendervi ikke 100 procent, men vi har

haft nogle nætter, hvor forbruget er meget højt, og det går i sig selv uden vi Eør noget, vi har i 2O22 solgl
198 m3 til andet vandværk.

Antal af andelshavere er ca. det samme som sidste år; nemlig 210.

Men2022 bliver også året hvor vi slipper corona, dette sker omkring 1. februar; men den ene krise er ikke

væk, før den a nden kom mer, d. 24-02-2022 kører russisk m ilitær over grænsen til U kraine, og der er igen

krig i Europa, dette har ikke i starten, så meget indflydelse på vores vandværk, men da vi kommer længere

hen på årel2022, begynder priser på alt at stige, især el, og vi bruger en del el, og det kan viogså se ivores
regnskab, som Jens fremlægger senere, men når folk spare på el ved at se hvornår den er billig, og måske

springer en maskinfuld vasketØj over; eller går i bad andre steder; så kan det ses på vandforbruget, vi har
pumpet 4051 mindre op, end sidste år hvor vi pumpede 34227 m'mod de 30176 m' i 2022.

Våbensted er et lille vandværk som passer sig selv, men de store udsving ude i verden påvirker også os, idet
vi har nogle værdipapirer, som vi hartabt nogle penge på, det kommerJens ind på om lidt.



Der er hen over året, taget diverse prøv{ på selve værket, og på vores ledningsnet, disse har ikke givet

grund til bekymring, vi har også fået taget en prøve, for det meget omtalte PFAS, og den var heldigvis

negativ.

Der har været et par enkelte reparationer på ledningsnettet, og et par steder vi har flyttet målere, men

ellers ikke noget stort gravearbejde.

Antallet af andelshavere som skylder til vandværket, er faldende.

Der har i år 2O22 også været talt en del om BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder), dette skulle være

færdigt ved udgangen af 2022, der har været talt en del frem og tilbage, og i skrivende stund er vi ikke

færdige endnu, det skyldes flere ting, men mest af alt at der i oktober blev udskrevet valg, og vi fik som

bekendt en ny regering, den har ikke meldt ud hvad den vilomkring BNBO, miljøministerietvilse på

forskellige ting bl.a. hvor langt er man, og er det, det rigtige man gør, fristen er forlænget til udgangen af

2023, men ingen ved hvor vi ender på dette.

Beretnins slut

Efter formandens beretning gav AM ordet til kassereren Jens Brandt (JB) for fremlæggelse af årsrapport,

budget og investeringspla n.

JB startede med at fortælle at årets resultat ikke var tilfredsstillende, det skyldes en stor underdækning på

245.734, hvoraf den største del, skyldes kurstab på vandværkets værdipapirer i alt. 23t.42O.

Efter fratrækkelse af årets underdækning, har vandværket nu en overdækning på 2.685.995.

JBkunneligeledesberetteomstoreudgifterlileli2022,dervarca.tregangestørre, endi202L,
hvilket bl.a. gør, at den faste afgift pr. enhed/ejendom stiger fra 500 - 700 Kr./år.

JB gennemgik efter årsrapporten, budget og investeringsplanen for de kommende år.

I budgettet 2023 indgår en indtægt på 20.000 kr. af udbytte på mellemlange obligationer, JB kunne fortælle

at dette udbytte får vi ikke.

Der er ikke de store planlagte investeringer i 2023 og2024, i 2025 skal der skiftes vandmålere, hvilket bliver

en stor udskrivning, der skal også på sigt investeres i en ny rentvandstank.

Der bliver spurgt til de 45.000kr der er sat af til BNBO i 2023, det vides ikke på nuværende tidspunkt om

man kommer videre med BNBO i2023.
JB kan fortælle at det går fint med samarbejdet med Øernes revision, de har overholdt alle aftaler.

AM spørger forsamlingen, om godkendelse af årsrapport, budget og investeringsplan, og fik enstemmig

godkendelse fra de fremmødte andelshavere.

Der var ingen indkomne forslag, så AM forslog at gå videre til valg til bestyrelsen.

Der var genvalg til Claus Hansen og Martin Rasmussen.

Der var genvalg til 1. suppleant Jesper Schor og 2. suppleant Brian Olesen.

Der var genvalg til Revisor Arne Madsen og Revisorsuppleant Lars Pedersen.

Under eventuelt blev der spurgt ind til de vandprpver der løbende bliver foretaget, hvor og hvor hyppigt de

bliver taget, Vandværkspasser Kurt Arildsen (KA) redegjorde for de forskellige prøver, KA kunne bl.a. fortælle

at vandværket fik taget en meget omfattende prøve d. 2. januar, hvor der bl.a. blev kontrolleret for



PFAS-forbindelser og hvor der også blev fundet colibakterier, hvilket ikke er godt, derfor blev der taget en ny

prøve d. 9. januar; som igen var negativ for colibakterier.
KA kunne fortælle, at alle vandpr6ver der bliver taget, kan ses på Våbensted vandværks hjemmeside, under
vandkvalitet.

AM takkede deltagerne for god ro og orden, og gav ordet til CH, som takkede dirigenten AM og

forsamlingen, hvorefter han hævede mødet og bød deltagerne på et stykke smørebrød.

referent: Martin Rasmussen 2. marts2O23.

Ovenstående referat god kendes
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Dirigent Arne Madsen


