PROTOKOL
Referat fra Våbensted Vandværks ge+eralforsamling.
Den 20. februar 2018 afholdtes generalforsamling i "Foreningshusetoo.
Der var kun mødt L3 personero heraf var de 6 fra bestyrelsen.
Formanden Kurt Arildsen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og startede med at spørge om forslag til en dirigent.
Valget faldt på Jørgen Jensenr og da der ikke var andre forslag, blev
Jørgen Jensen valgt. Han takkede for valget, og oplyste forsamlingen
om, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, gennem en annonce
i Saxkjøbing Avis.
Dirigenten startede på dagsordenen, med at bede om forslag til
2 stemmetællere. Valgt hertil blev Svend Christensen og Erik
Rasmussen.

Formanden Kurt Arildsen fik herefter ordeto for at fremlægge
bestyrelsens beretning vedrørende de opgaver, der var foretaget

i2017.
Oplyste at vandværket havde indvundet 35.093 m3' og heraf var
der udpumpet 34.829 m3 til forbrugerne. Differencen var brugt
til at skylle filtre og ledningstab.

Der er p.t. 215 andelshavere og heraf har de 102 ejendomme en
målerbrønd. På længere sigt er der planer om at etablere målerbrønde hos dem, der endnu har måleren placeret inde i boligen.
En større renovering er foretage på vandværketo idet rentvandsbeholderen er repareret og renset. De 2 filtre har fået udskiftet
filtermaterialeo en del gamle rør er erstattet med rustfrie stålrør,
Der er tillige udskiftet 3 nye energi sparende pumper. Efter de før
nævnte ændringer, var der store udfordringer, med at få styr på
vandkvaliteten. For at få orden på denne, måtte vi skylle filterne
igennem i ca. en måned. Det medførte, at der blev brugt omkring
100 m3 i døgnet, indtil vandkvaliteten var bragt i orden. Det var
indholdet af ammonium og kimtallet, der ikke opfyldte grænseværdierne. Medens dette stod påo modtog vi vand fra Sakskøbing.
(Guldborgsund Forsyning) gennem ringforbindelsen.

Side 2
På ledningsnettet ved vandværket, er der udskiftet to hovedstophaner, og ligeledes en stophane, ved den nu nedlagte
skole, er blevet fornyet. Der er foretaget undersøgelse, om en
stikledning til klubhuset ved den tidligere boldbane (bag skolen)
var afbrudt. Det viste sig at være i orden.

På et tidspunkto har der været hærværk ved boringeno der er placeret
ved naboen til Maribovej 159, idet en antenne er fjerneto således at
kontrollen med boringen var ude af drift. Bn ny antenne er etableret.

Der er taget vandanalyser, for at undersøge, om der var rester af
stoffet chloridazon i det oppumpede vand. Det viste sig ikke at
være tilfældet.
På vandværkets hjemmeside kan forbrugerne læse referater om,
hvad der sker på besfyrelsesmøder og generalforsamling. Her kan
man også give oplysning om sit mobilnummer, såfremt man ønsker
en SMS ved planlagte reparationer på ledningsnettet.

Formanden afsluttede beretningen med at sige bestyrelsen tak for
et godt samarbejdeo i det forløbne år.
Herefter fik kasserer Jens Brandt ordet og gennemgik regnskabeto
der udviste et underskud på kr. 204.630. Underskuddet kan især
henføres til de i beretningen omtalte vedligeholdelser og anskaffelse
af nye pumper.
Herefter blev vandværkets budget for de kommende 3 år gennemgået,
og kassereren fremhævede, at driftsbidraget (den faste afgift) vil
blive hævet med kr. 50.00 de kommende 3 år. Oplyste også om de
kommende investeringsplaner for de kommende år.
Ved årsskiftet udgiorde formuen kr. 3.1"59.046 inkl. bygning og
ledningsnet.

Beretning, regnskab, budget og investeringsplaner blev enstemmigt
godkendt.

Side 3

Der var ingen indkomne forslag

til generalforsamlingen.

Der var genvalg til: Peter Anderseno Kurt Arildsen og Jens Brandt.
samt l. suppleant Troels Hansen,og2. suppleant Tommy Ørtenblad.

Titlige blev revisor Knud Engberg genvalgt, og Lars Pedersen som
revisorsuppleant.
Under eventuelt var der ingen nævneværdige spørgsm åi at berette
om.

Til slut takkede formanden Jørgen Jensen, for at have udført
hvervet som dirigent.

Ovenstående referat godkendes hermed.

dirigent

