Vester Skerninge Vandværk
Referat af generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 i OSG&Is mødelokale, Mads Hansens Vej 10
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Vandværkets bestyrelse
− Mogens Find (formand)
− Henning Skov (næstformand)
− Steen Gundertofte (kasserer)
− René Jørgensen (bestyrelsesmedlem)
− Torben Kromann (bestyrelsesmedlem)
− Søren Vous Pontoppidan (bestyrelsesmedlem)
− Jes Tilsted (Sekretær)
Øvrige deltagere:
− Mogens Christensen (driftsleder)
− Jens Engstrøm (revisor)
− Niels Henrik Madsen (revisor)
− Jacob Pedersen (Beierholm revisor)
− William Nielsen (bestyrelsessuppleant)
− 0 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 formanden.

2 Formandens beretning
•

Mogens Find aflagde sin beretning, og kunne bl.a. fortælle om det første
år efter fusionen imellem de to vandværker, Hundstrup VV, og Vester
Skerninge VV. Det blev også nævnt situationen omkring vandsektorlovens
bestemmelser, som forventes ændret i indeværende folketingssamling.
Formanden berørte også emner som loven om personfølsomme data og de
udfordringer dette kan betyde – det er voldsomme ændringer for alle.
Endvidere blev nævnt forhold omkring BNBO. Hundstrup Vandværks bygning er afviklet og solgt til nabo. Formanden efterlyste interesse fra Vand
og affald (kommunens vandværk) om også at blive aktiv igen i Svendborg
Vandråd, som pt har tre medlemmer fra Vester Skerninge Vandværk og to
fra Skårup Vandværk. Der har kun været forholdsvis få ledningsbrud på et
samlet ledningsnet på 150 km. Der er fortsat et lavt vandspild på væsentlig under de tilladte 10%. Bestyrelsen har vurderet på afkalkning af vandet, men det vil medføre en fordobling af m3-prisen. Vandanalyser ligger
alle pænt indenfor grænseværdierne – herunder også den store pesticidanalyse på 419 stoffer.

•

Beretning vedlægges referatet, og vil ligeledes kunne findes på hjemmesiden, i sin fulde længde.

3 Regnskab 2018 & budget for 2019
•

A: Revisor Jacob Pedersen fra Beierholm fremlagde en fyldestgørende
gennemgang af regnskabet for 2018. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af både de interne revisorer, og den eksterne revisor. Regnskaberne vedlægges referatet.

•

B: Revisor Jacob Pedersen og Steen Gundertofte fremlagde budget for
2019. Budgettet blev godkendt og vedlægges referatet.

4 Forslag til takstblad 2020
•

Forslag til takstblad for 2020 blev fremlagt. Takstbladet blev godkendt og
vedlægges referatet.

5 Behandling af indkomne forslag
•

Ingen indkomne forslag.
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6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:
•
•
•
•

Mogens Find
Steen Gundertofte
Henning Skov
Søren Vous Pontoppidan

–
–
–
–

Modtog
Modtog
Modtog
Modtog

genvalg
genvalg
genvalg
genvalg

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

William Nielsen

– Modtog genvalg

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

Jens Engstrøm
Niels Henrik Madsen

– Modtog genvalg for en 2-årig periode.
– Modtog genvalg for en 1-årig periode.

9 Eventuelt
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
Formand – Mogens Find
Næstformand – Henning Skov
Kasser - Steen Gundertofte
Sekretær – Jes Tilsted
Bestyrelsesmedlem - Renè Jørgensen
Bestyrelsesmedlem – Torben Kromann
Bestyrelsesmedlem – Søren Vous Pontoppidan

Øvrige poster:
1. Suppleant til bestyrelsen – William Nielsen
2. Suppleant til bestyrelsen – ingen
Revisor – Jens Engstrøm
Revisor – Niels Henrik Madsen
Revisorsuppleant – ingen
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Dirigenten og Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20.30

For referatet:

Jes Tilsted

Godkendt af dirigent Jens Engstrøm

__________________________
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