REFERAT

Våbensted Vandværk har afholdt ordinær generalforsamling mandag d.
28. februar2022 kl. ca. 19.15 i "Foreningshuset" Maribovejl4T.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter en ekstraordinær generalforsamling.
hvor vedtægtsændringer blev vedtaget.
Der var i alt mødt 14 deltagere incl. bestyrelse og suppleanter. Heraf var der stemmeberettigede fra
11 ejendomme. (11 stemmer i alt)
Formanden Claus Hansen (CH) bød velkommen til de fremmødte og startede med at bede om et
minuts stilhed til minde om Ebbe Jørgensen, som gik bort i august måned 202I.
Efter mindehøjtideligheden bad CH om forslag til dirigent og foreslog på bestyrelsens vegne Ame
Madsen (AM) - han blev enstemmigt valgt og startede med at takke for valget. Han orienterede
forsamlingen om at den ordinære generalforsamling var annonceret, i Sakskøbing Avis d. 8. februar
2022, og dermed lovligt indvarslet ifølge vedtægterne.

Dirigenten AM fortsatte med dagsorden og anmodede om forslag til stemmetællere. Det blev
foreslået at bibeholde stemmetælleme fra den ekstraordinære generalforsamling, så Knud Engberg
og Lene Frimann Hansen blev valgt.
Herefter gav AM ordet til CH for fremlæggelse af beretningen, som ses herunder:

Beretning generalforsamling d.28-02-2022
Lr 2021 startede hvor 2020 slap, nemlig med Corona, det har stadig ikke haft den store indvirkning
på vores vandværk, vi har nemlig pumpet noget nær det samme ud til forbrugeme som sidste år,
nemlig 34227m3 op af boringeme og sendt 347 42 (diff. 515 el. 1 ,5 %o,) ud til forbrugerne efter
måler, her vil nogle tænke at vi kan da ikke pumpe mere ud end vi har pumpet op, dette tror vi
skyldes måler fejl eller aflæsning fejl, det kan også skyldes at man kan aflæse sin måler fra d.01-12
til3l-12.
Antal af forbrugere faldt med 2 t1l2l2.
Der har igen i år været nogle nætter hvor vi oplevede et stor forbrug, dette forsvandt lige så hurtigt
som det kom.
Corona satte dog sine spor idet vi først kunne holde vores årlige generalforsamling i juni måned pga
forsamlingsforbud.
Der har året igennem været taget div prØver, både på vandværket og hos div forbrugere uden at

disse prøver har givet anledning

til bemærkninger.

Der har ikke i det forgange år været ledningsbrud, men vi har måtte flytte et par målerbrcnde
ene stod midt i en markvej og et andet sted løb vandet gennem en anden grund.

-

den

Kasserer og formand far tre til fire gang om året en opgørelse over hvem der skylder i vand, vi
kunne se at der var nogle vi aldrig ville få inddrevet, henholdsvis et dødsbo og en konkurs. Formand
foreslog bestyrelsen at vi afskrev nogle afdisse, det beløb sig til ca. kr. 4000.

I august fik vi

den triste meddelelse at vandværkes mangeårige medlem af bestyrelsen og formand
Ebbe Jørgensen var sovet stille ind.

De grønne tiltag som præger vores hverdag kommer nu også til vandværket, idet vi har brugt en del
tid på BNBO (boringsnære beskytelsesområder), det vil sige at der skal lægges en ring om hver
boring på ca2,5 ha i alt ca. 5,5 ha. Dette er et led i at sørge for der er rent grundvand til os og vore
børn samt børnebøm. Vandværket skal sammen med de lodsejere som har jorden, finde en løsning
på hvordan vi kommer i mål - køber vi jorden, eller forpagter vi den - hvis vi ikke kan komme
overens inden d.3l-12-2022kommer staten og laver vores arbejde, der skal d.01-04-2022 give
tilsagn om at vandværket og lodsejer kan tale sarnmen, og d. 0l-10-2022 tage det hele op for at se
hvor langt alle vandværker er. Vi er allerede i gang med en løsning som vi hører om næste år. Det er
kun vandværker som har boringer i landdistrikter som skal dette, fx skal Rørbæk ikke gøre noget da
de har deres boringer i byen.
Som nogle måske harhørt så kommer der jo en gasledning fra Sjælland ned til Lolland som giver
grøn energi til vores industri, den skal jo tværs hen over Lolland-Falster. Denne gasledning vil
krydse vores vandledninger tre gange, på Nørreskovsvej, Fomebyvej og Maribovej, gasledningen
skal ligge i sammen dybde som vores vandledning. Evida som står for dette projekt har lovet et tæt
sammenarbejde.
Regnskab vil jeg ikke komme ind på da kassereren

vil

gennemgå det om lidt.

Beretning slut

Efter formandens beretning gav AM ordet til kassereren Jens Brandt (JB) for fremlæggelse af
årsrapport, budget og investeringsplan.
JB gennemgik arsrapporten der for første gang var udarbejdet af Øemes Revision i Nyk. F. Dette
skyldes at Guldborgsund Kommune, der er godkendelsesmyndighed for vandværkets takstblad,
forlanger at regnskabet skal overholde forsynings- og årsregnskabsloven.
Årsrapporten viste en underdækning på kr. 122.626, hvilket hovedsalig skyldtes at der havde været
et stort kurstab k 81 .700 på mellemlange obligationer i Spar Invest.
JB nævnte at regnskab for forsyningsselskaber udelukkende arbejder med over- og underdækning så
vi fremover ikke vil se udtryk som over- og underskud.
Efter fratrækkelse af årets underdækning har vandværket nu en overdækning (tidligere egenkapital)
på kr. 2928329.
JB gennemgik udover årsrapporten, budget og investeringsplan for de kommende ar, og fik
enstemmig godkendelse fra de fremmødte andelshavere.

Indkomne forslag var næste punkt på dagsorden og AM meddelte at der ingen forslag var, og gik
videre til valg til bestyrelsen.

Der var genvalg til Troels Krag Hansen, Anders Orbert Hansen og Jens Brandt.
1. suppleant Jesper Schor havde meldt afbud men modtog valg.
2. suppleant Brian Olesen blev genvalgt.
Revisor Knud Engberg og revisorsuppleant Lars Pedersen modtog begge genvalg.
Under eventuelt var der en kort drøftelse omhandlende de boringsnære besklttelsesområder som
skal forhandles på plads med lodsejeren Troels Krag Hansen i år.

AM takkede deltageme for god ro og orden og CH takkede dirigenten og forsamlingen, hævede
mødet og bød deltagerne på et stykke smørrebrød.
referent: Jens Brandt 2. marts 2022.
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