VANTORE – TAAGENSE VANDVÆRK
Generalforsamling referat 2019
Tid/sted: onsdag den 22. marts 2019 – Cottage, Skansevej 19 i Nysted
Deltagere:

42 andelshavere var tilstedet

Referent:

René Holmblad

Dagsorden:
1) Valg af stemmetællere
a. Valg: Jesper Løje og Poul Madsen.
2) Valg af dirigent
a. Valg: Karl Krarup
3) Bestyrelsen beretning af Hans Jørn Klausen
a. En gennemgang af året og projekter i vandværket
Året i vandværket er gået som sædvanlig med vedligeholdelse af
værket, lokalisering og reparation af utætheder på ledningsnettet og
udskiftning af vandmålere.
Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder og konstitueret os som vi plejer med
mig som formand, Rene som kasserer og Uffe som vandværkspasser
mm.
Ved sidste generalforsamling foreslog Erik Larsen at vi købte en
hjertestarter og det blev vedtaget med stort flertal, så det har vi gjort.
Den blev sat op på vandværksbygningen og den 5. juni havde vi Mikkel
Latocha ude og instruere os i at bruge den. Der var mødt en 30-40
mennesker op. Vi må så håbe der ikke bliver brug for den, men nu er
den der hvis uheldet er ude.
Vi har udskiftet vandmålerne på alle veje, undtagen Vantorevej og det
gør vi i år, og så er der ro om det indtil 2027. Det har indtil nu været
sådan at målerne skulle udskiftes hvert 6 år, men det er nu ændret til
hvert 9 år. Der går rygter om at der skal være digitale målere inden
2030, men den tid den glæde.
Vi har længe talt om at vi skulle have en hjemmeside, og det er Rene i
gang med at undersøge, så vi håber at kunne få en op at stå i løbet af
året.
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Vi har udpumpet 49.618 m3 vand, og det er ca. 8.000 mere end i 2017,
men sommeren var jo som bekendt både varm og tør. Vandspildet har
været på 2%.
De 8000 ekstra udpumpede m3 vil dog først komme os til gode rent
regnskabsmæssigt i 2019, da opkrævningen af vand er et aconto
beløb baseret på det foregående års forbrug som var ca. 40.000 m3.
Alle vores vandanalyser er fine, og vi ligger langt under
grænseværdierne selvom der nu analyseres for flere stoffer og tages
flere prøver.
På grund af de øgede analyser og flere prøver er udgiften steget fra ca.
10.000 kr. til ca. 20.000 kr. årligt, og derfor har vi valgt at hæve
vandprisen med 25 øre fra 2019.
Derudover kommer der nye udgifter i de kommende år på grund af
diverse miljøtiltag som feks. BNBO som står for
BoringsNæreBoringsOmråder, som er arealer omkring boringer, hvor
der stort set ikke må gøres noget som helst, og de landmænd der ejer
jorden skal holdes skadesløse, og det er der kun vandværket til at
betale, men det har vi 2- 3 år til at få på plads.
Beretning godkendt
4) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
a. René Holmblad gennemgik regnskab, hvor indtjeningen på vand i
forhold til 2017 var en smule højere, men som også nænt i beretningen
så kommer vores merforbrug fra sommeren 2018 først ind i regnskabet
fra 2019.
Vi ser stigende udgifter i forbindelse med vores vandanalyser noget
som vi selvfølgelig tillægger vores budget for 2019. Samtidig en stor
udgiftspost på udskiftning af vandmålere, hvilke vores budget tal fra
2018 ikke helt afspejlede.
Vores udgift i forbindelse med vores hjertestarter ligger på godt 25.000,
kr. Men et regnskab hvor der før afskrivninger trækkes godt -15.000 kr.
Vores sms beredskab blev igen nævnt og nu noget som bestyrelsen
skal tage stilling til og om denne service evt. skal nedlægges i
forbindelse med oprettelse af hjemmeside for vandværket.
Regnskabet godkendt
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5) Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
a. Budget fremlagt for 2019 af René Holmblad, forskellige udgiftsposter
blev tilrettet især efter de fremtidige udgifter i forbindelse med
udskiftning af vandmålere. En budget med overskud før afskrivninger
på godt 11.000 kr.
Budgettet for 2019 godkendt.
6) Behandling af indkommende forslag.
a. Ingen forslag modtaget
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg Hans Jørn Klausen og Uffe
Jensen.
a. Begge genvalg til bestyrelsen
8) Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg Jørn Poulsen
a. Genvalg til Jørn Poulsen, var dog ikke selv tilstede.
9) Valg af revisor, på valg Benny Andersen
a. Genvalg til Benny Andersen.
.
10) Eventuelt
a. En snak om vores SMS beredskab og vores kommende nye
hjemmeside, som måske vil blive lavet i samarbejde med de andre
vandværker i gammel Nysted kommune.
b. Tilmelding som hjerteløber i området i forbindelse med vores
hjertestarter.

Tak for en rolig og hyggelig generalforsamling

----------------------------Hans Jørn Klausen

----------------------------René Holmblad

----------------------------Uffe Jensen
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