VANTORE – TAAGENSE VANDVÆRK
Generalforsamling referat 2018
Tid/sted: onsdag den 28. marts 2018 – Cottage, Skansevej 19 i Nysted
Deltagere:

42 andelshavere var tilstedet

Referent:

René Holmblad

Dagsorden:
1) Valg af stemmetællere
a. Valg: Benny Andersen og Troels Fransen.
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 vi lovede sidste generalforsamling, med
vedligeholdelse og bevarelse af formuen.
Vi har holdt 2 bestyrelsesmøder. På det første konstituerede bestyrelsen sig
med mig som formand, Rene som kasserer og protokolfører, og Uffe som
vandværkspasser.
Vi har mistet 2 andelseshavere hvor husene er revet ned, og fået 1 ny, så nu
er der kun et hus tilbage som ikke er tilsluttet vandværket (Vantorevej 115).
V i har udpumpet 40.532 m3 vand, og opkrævet for 41.992 m3, det giver en
difference på 1.460 m3 som er købt af Nysted Vandværk i forbindelse med
reparation på vandværket, leveret vand til Vantorevej 43 til 51 og til spild.
Lidt har vi dog lavet. Vi har udskiftet et rør på for filteret. Det var simpelthen
tæret. Og så har vi skiftet motoren på kompressoren, den stod af en søndag
eftermiddag, og det tog lige 4 dage at få fremskaffet en ny, så endnu engang
har vi haft glæde af vores ringforbindelse med Nysted Vandværk.
Vandanalyserne har været i orden.
Det giftstof der har fyldt meget i medierne har vi heller ikke på nuværende
tidspunkt.
Giftstoffet er et pesticid der hedder DESPHENYL-CHLORIDAZON
(handelsnavn: PYRAMIN) som blev brugt til ukrudtsbekæmpelse i roer. Det
blev forbudt i 1996.
Grænseværdien er 0,1 micro gram / liter, og detektionsgrænsen, (dvs er det
mindste der kan måles), er 0,01 micro gram / liter det er ligesom de andre 32
pesticider der testes for, som er mindst 10 x under grænseværdien.
Vores måling er > 0,01 micro gram / liter
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Jeg har fået en forespørgsel om indholdet af nitrat, og der har vi 1,6 mg pr.
liter,
hvor grænseværdien er 50 mg /liter.
En forespørgsel mere, det er på vandets hårdhed, og den er 18 og den
nemmeste måde at få det at vide på er at ringe til formanden.
Lidt om fremtiden:
I år har vi udskiftning af vandmålere på programmet, og vi udskifter på alle
veje undtagen Vantorevej, dem gemmer vi til 2019.
Beretning godkendt
4) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
a. René Holmblad gennemgik regnskab, hvor indtjeningen på vand i
forhold til 2016 var en smule højere, på trods af indkøb af vand fra
Nysted Vandværk.
Udgifter i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af vandværket
var noget højre end budgettet. Grunden til forhøjelsen var et nyt filter
og ny motor på kompressor.
Samtidig ønsker René af udrede vores forskellige faste abonnementer
med hensyn til vores sms og vagttjenester på vandværket.
Men et flot regnskab hvor der efter afskrivninger lægges godt +22.000
kr. i kassen.
Regnskabet godkendt

5) Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
a. Budget fremlagt for 2018 af René Holmblad, forskellige udgiftsposter
tilrettet i forhold til 2017, da flere poster går en smule op. Et budget hvor
der samtidig sættes gang i udskiftningen af målere hvilke giver
budgettet et minus på 25.000 kr.
Budgettet for 2018 godkendt.

6) Behandling af indkommende forslag.
a. Opsætning af hjertestarter på vandværker, indsendt af Erik Larsen
Forslag oplæst for generalforsamlingen, Erik Larsen som tovholder
omkring ansøgning af Trygfonden for midler og tilskud til vores
eventuelle hjertestarter. En fin debat om mulig undervisning i både
generel førstehjælp samt undervisning i brug af hjertestarter.
En diskussion om synlighed, tyverisikring og anvendelighed mv. Vores
lokalområde mangler netop en hjertestarter, hvilke noget Erik Larsen
også allerede har beskrevet i ansøgning til Trygfonden.
Der kan søges i Trygfonden to gange om året, Erik Larsen ved endnu
ikke om vores Vandværk bliver tildelt et evt. tilskud.
Derfor to forskelige afstemninger:
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1/ Stort flertal for opsætning af hjertestarter på vandværket
2/ Stort flertal for allerede at indkøbe en hjertestarter uden at kende
svaret fra Trygfonden. Et positiv svar af Trygfonden kunne så anvendes
til at opsætte endnu en hjertestarter ved evt. Holten Strand.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg René Holmblad.
a. Genvalg til bestyrelsen
8) Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg Torben Jørgensen
a. Genvalg til Torben Jørgensen, var dog ikke selv tilstede.
9) Valg af revisor, på valg Grete Smedegård, som ikke ønsker genvalg og valgt
af Revisorsuppleant, på valg Leif Jensen
a. Ny revisor valgt: Poul Madsen.
b. Genvalg til Leif Jensen, var dog ikke selv tilstede.
.
10) Eventuelt
a. Mulighed for at investorfonde tilbyder at overtage vores vandværk,
noget som at været diskuteret i den offentlige debat.
Vi anser ikke dette muligt for vores Vandværk, da økonomien er sund
og en sådan beslutning kun kan tages på en ekstraordinær
generalforsamling,
b. Emne omkring hurtigt kørende, især tung trafik på Vantorevej.
Tak for en rolig og hyggelig generalforsamling

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

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

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