
Referat fra Våbensted Vandværks generalforsamling.

Den 27. februar 2019 kl. 19.00 afholdtes den ord. generalforsamling
i "Foreningshuseto' på Maribovej 147.

Der var ikke den store tilslutning, idet der kun deltog 10 personer,
heraf var de 5 fra bestyrelsen.

Formanden Kurt Arildsen bød velkommen til de fremmødte og
startede med at bede om forslag til en dirigent.
Valget faldt på Jørgen Jensetr, og da der ikke var andre forslag,
overtog han hvervet som dirigent. Startede med at takke for valgeto
og oplyste forsamlingen om, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, gennem en annonce i Saxkjøbing Avis i overensstem-
melse med vedtægterne.

Dirigenten fortsatte med dagsordenen, og anmodede om forslag til
2 stemmetællere. Valgt hertil blev Troels Hansen og Erik Rasmussen.
Herefter fik formanden Kurt Arildsen ordeto for at fremlægge
bestyrelsens beretningo vedrørende de opgaver, der var foretaget
i 2018.
Oplyste at vandværket havde indvundet36.722 m3, og heraf er
der udpumpet 35.909 m3 til forbrugerne. Til at skylle filtre var
der anvendt 349 m3 og 464 m3 er derfor et tab på ledningsnettet.
Vandværket har stadig2lS andelshavere, idet ingen ejendomme
er nedlagt, i det forløbne år.
For at imødegå gener for håndværkere med tunge køretøjer, er
der etableret en ny belægning af sten i græsarealet ved adgangen
til dobbeltdøren foran vandværket.
I forbindelse med arbejdet ved nedgravning af fiernvarmerør,
har der været sket 1 stort og2 mindre brud på vore vandledninger.

Ved det årlige eftersyn fra Guldborgsund kommune, blev det
bemærket, at man ønskede at vandværket fik etableret frekvens-
omformere på vore to boringer. Endvidere at vi foretog indvinding
over hele døgnet og indkøber nye pumper, der foretager en lempelig
oppumpning fra disse.



Vandværkets hovedstophaner er efterset, således at der ved et
ledningsbrud, kan lukkes for et distrikt og derved ikke genere
flere forbrugere end nødvendigt.

I skoven ved Krårup strand (Spejderhytten) er en målerbrøndo
der tidligere var forbundet med det kommunale renseanlæg
blevet fjernet, da den ikke mere benyttes.
Der er foretalget en opgradering på styringsanlægget SRO på
vandværket fra 6000 til 7000, således at der fremover er endnu
bedre orientering om driften.
Formanden omtalte endvidere, at der på vandværkets hjemme-
sideo kan hentes mange forbrugerinformationer.

Regeringen har planer om at ændre på en udvidelse af reglerne
om beskyttelse af boringsnære områder, men disse er endnu ikke
vedtaget.
Miljøkontrollen har foretaget de sædvanlige vandprøver samt en

større kontrol vedrørende 143 pesticider. Alle parametre viste
en god vandkvalitet.

Bestyrelsen har planer om at foretage ændringer i vedtægterne.
Det gælder især at omlægge vandværket fra et andelsselskab til
et''AMBA" (andelsselskab med begrænset ansvar).

Formanden afsluttede beretningen med at sige bestyrelsen og
revisorerne tak for et godt samarbejde.

Herefter fik kasserer Jens Brandt ordet og gennemgik regnskabet,
der udviste et underskud på kr. 67.963. Underskuddet kan især
henføres til de i beretningen omtalte vedligeholdelser og anskaffelse
af en ny kompressor
Herefter blev vandværkets budget for de kommende 3 år fremlagt,
og kassereren fremhævede, at driftsbidraget (den faste afgift) vil
blive hævet med kr. 50.00, indtil hr 2020. Oplyste samtidig om
investeringsplaner for de kommende 3 år.
Ved årsskiftet udgjorde formuen kr. 3.159.046 inkl. bygning og
ledningsnet.
Beretning, regnskab, budget og investeringsplaner blev enstemmigt
godkendt.



Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

Der var genvalg til: Bbbe Jørgensen og Claus Hansen samt
1. suppleant Troels Hansen, og2. suppleant Tommy Ørtenblad.
Tillige blev revisor Arne Madsen genvalgto og Lars Pedersen som
revisorsuppleant.

Under eventuelt kom der ingen nævneværdige spørgsmål.

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

Ovenstående referat godkendes hermed.

dirigent


