Referat fra Våb enste{Yan dværks generalforsamlin g.
kl. 19.00 afholdtes den ord. generalforsamling
"Foreningshuset" på Maribovej 147.

Den 25. febraar
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Der var forholdsvis god tilslutning i år, idet der deltoglT personer,
hvoraf de 6 var fra bestyrelsen.

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

Dirigenten fortsatte med dagsordenen, og anmodede om forslag til
2 stemmetællere. Valgt blev Svend Christensen og Jørgen Jensen.
Herefter fik formanden Kurt Arildsen ordet, for at fremlægge
bestyrelsens.beretning, vedrørende de opgaver, der var foretaget

i2819.
Oplyste at vandværket havde indvund et 34.299 m3, og heraf er
der udpumpet 33.554 m3 til forbrugerne. 472 m3 må beregnes som
tab på ledningsnettet.
Vandværket har 214 andelshavere ved årets udgang.
Der har været et enkelt ledningsbrud. Det skete på forsyningsledningen under motorvejen til Engestofte, i forbindelse med etablering af fjernvarme til dete af Nørreskowej.
På foranledning af Guldbordsund kommune er det besluttet at
etablere en modstandsventil og frekvensomformer, således at der
oppumpes vand fra vore 2 boringer løbende over hele døgnet.

Der er foretaget nogle ændringer hos enkelte forbrugere. Det drejer
sig om udskiftning af målero ny målerbrønd og placering af stophane.
Det er endvidere lykkes at finde en stikledning ved Nielstrup, der ikke
har været registreret.
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En foretaget vandprøve på vandværket viste et forhøjet kimtal, dog
ikke på ledningsnettet. De efterfølgende prøver var gudskelov
negative, så det var ikke nødvendigt at foretage sig videre.
Der er atter planer om at ændre på en udvidelse af reglerne om
beskyttelse af boringsnære områder. Der kommer senere et udspil
herom.
Herefter fik kasserer Jens Brandt ordet og gennemgik regnskabeto der
udviste et overskud på kr. 42.048.
Herefter blev vandværkets budget for de kommende 3 år fremlagto
og kassereren fremhævede, at driftsbidraget (den faste afgift) var
hævet med kr. 50.00. Oplyste samtidig om investeringsplaner for de
kommende 3 år.
Ved årsskiftet udgiorde formuen kr. 3.133.131 inkl. bygning og
ledningsnet.
Bestyrelsens planer om at foretage ændringer i vedtægterne er endnu
ikke fatdet på plads. Det gælder især at omlægge vandværket fra et
andelsselskab til et'AMBA" (andelsselskab med begrænset ansvar).
Beretning, regnskab, budget og investeringsplaner blev enstemmigt
godkendt.
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
Der var genvalg til: Kurt Arildsen og Jens Brandt. Peter Andersen
ønskede ikke at fortsætte, hvorfor L. suppleant Troels Krag Hansen,
overtog hans plads i bestyrelsen.
Til ny L. suppleant valgtes Anders Orbert Hansen og til 2. suppleant

Martin Rasmussen.
Tillige blev revisor Knud Engberg genvalgt, og Lars Pedersen som
revisorsuppleant.
Under eventuelt kom der spørgsmål om fremtidige vandmålere.
Til slut takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden
og formanden sagde tak tit dirigenten og forsamlingen for
deltagelsen.
Formanden afsluttede beretningen med at sige bestyrelsen og
revisorerne tak for et godt samarbejde.
Ovenstående referat godkendes

dirigent

