Vester Skerninge Vandværk

Referat af generalforsamling onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.30 i OSG&Is mødelokale, Mads Hansens Vej 10
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Vandværkets bestyrelse
− Henning Skov (fg. formand)
− Steen Gundertofte (kasserer)
− René Jørgensen (bestyrelsesmedlem)
− Torben Kromann (bestyrelsesmedlem)
− Søren Vous Pontoppidan (bestyrelsesmedlem)
− William Lerdal Nielsen (bestyrelsesmedlem)
− Jes Tilsted (Sekretær)
Øvrige deltagere:
− Mogens Christensen (driftsleder)
− Jens Engstrøm (revisor)
− Niels Henrik Madsen (revisor)
− Lam (Beierholm revisor)
−
(bestyrelsessuppleant)
− 5 fremmødte forbrugere
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1 Valg af dirigent
•

Bestyrelsen foreslog Jens Engstrøm som dirigent for mødet. Jens blev enstemmigt valgt, takkede for det, og kunne samtidig konstatere at der var
lovligt indkaldt til mødet, for herefter at give ordet videre til Henning
Skov.

2 Formandens beretning
•
•

•
•

Formandens beretning dækker over bestyrelsens beretning i forhold til
vedtægterne.
Henning Skov aflagde beretningen, som bl.a. handlede om
o Bestyrelsens udfordringer grundet corona-pandemien,
o Arbejdet efter udtræden af konkurrence- og forbrugerstyrelsen,
o At der ingen brud hr været i 2020,
o At vandprøverne alle har vist, at vandet overholder gældende forskrifter,
o At der er opsat 14 antenner til aflæsning af vandmålerne løbende,
o At hjemmesiden holdes ajour til glæde for forbrugerne,
o At der arbejdes med fremtidsscenarier, så bestyrelsen kan stå så
forberedte som mulige til fremtidige udfordringer,
o At tilbageløbssikring er påkrævet ved vandets indløb i boligen, for
at kunne sikre en minimeret forureningsrisiko ved evt. tilbageløb,
o om at vi har udpumpet ca. 294.000 m3 til 1096 forbrugere.
Beretning vedlægges referatet, og vil ligeledes kunne findes på hjemmesiden, i sin fulde længde.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3 Regnskab 2020 & budget for 2021
•

A: Revisor Lam fra Beierholm fremlagde en fyldestgørende gennemgang
af regnskabet for 2020. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af
både de interne revisorer, og den eksterne revisor. Regnskabet blev udleveret.

•

B: Steen Gundertofte fremlagde budget for 2021. Budgettet blev godkendt og vedlægges referatet.

4 Forslag til takstblad 2022
•

Forslag til takstblad for 2022 (uændret i forhold til 2021) blev fremlagt.
Takstbladet blev godkendt uden ændringer.

5 Behandling af indkomne forslag
5.1

A. Fælles etablering af kalkfjerner anlæg v/Mads Overvad Nielsen
•

Motivation: Der er for megen kalk i vandet i vort område (jeg hører
tal på ca 16.. Det er ønskværdigt med 8-10). Dette går ud over
levetiden på fx vaske - og opvaskemaskiner, tøj og vandrør,
blandingsbatterier etc. Ydermere giver det belægninger på service
vasket i opvaskemaskinen. Dette er både ærgerligt ud fra en snæver
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økonomisk synsvinkel (tingene skal hurtigere smides ud og der skal
købes nyt) - men også ærgerligt ud fra en miljømæssig betragtning.
Jeg mener at vi skal finde en fælles løsning og at det måske kunne
være en mulighed at etablere anlægget, bl.a. for nogle af foreningens
opsparede midler (ud fra en betragtning om at vi så vil spare nogle
renter/bidrag/etableringsomkostninger og at Scan-Hide vil eksistere en
del år endnu og dermed vil der efterfølgende kunne spares op til en
evt udskiftning af det store rør til området ved Scan-Hide).
•

Der kan evt blive tale om at det "kun" er den del af medlemmerne, som
ikke er på samme ledning som Scan-Hide, der kobles på kalkfjerner
anlægget, således behøver anlægget ikke være nær så stort, ligesom
Scan-Hide kan slippe for nogen videre prisstigning.

•

Bestyrelsen foreslog, at punkter bliver behandlet i det af bestyrelsen nedsatte udvalg, som skal se på fremtidsmuligheder – det som også blev omtalt i formandens beretning. Bestyrelsen vil på den baggrund kunne sikre
et godt grundlag for stillingtagen til, hvad der er den bedste løsning. Og
bestyrelsen vil således kunne orientere herom på kommende generalforsamling.

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:
•
•
•
•

Steen Gundertofte
Søren Vous Pontoppidan
Christian Dyre
Kim Fink

–
–
–
–

Modtog genvalg
Modtog genvalg
Valgt
Valgt

7 Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg er:
•
•

William Nielsen
Mentor Kelani

– Modtog genvalg som 1. suppleant
- Valgt som 2. suppleant

8 Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
•
•

Niels Henrik Madsen
Lise-Lotte Tilsted

– Modtog genvalg som revisor for 2 år.
– Valgt som revisorsuppleant

9 Eventuelt
Dirigenten og Formanden takkede for god ro og orden.
Mødet sluttede kl. 20.45.
For referatet:
Jes Tilsted
Godkendt af dirigent Jens Engstrøm

__________________________
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