Vester Skerninge Vandværk

Referat af generalforsamling mandag den 24. august 2020 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) - AFBUD
− Jes Tilsted (Sekretær)
Øvrige deltagere:
− Mogens Christensen (driftsleder)
− Jens Engstrøm (revisor)
− Niels Henrik Madsen (revisor)
− Jacob Pedersen (Beierholm revisor)
− William Nielsen (bestyrelsessuppleant)
− 11 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
•
•

•
•
•
•

Formandens beretning dækker over bestyrelsens beretning i forhold til
vedtægterne.
Mogens Find aflagde sin beretning, og kunne bl.a. fortælle om
o mange ejerskifter i årets løb,
o om de regler omkring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens regler,
som VSV er omfattet af,
o om BNBO som sættes i gang nu og som omfatter erstatninger for
manglende gødskning mv. og som kan sætte op fra 25 m til op til
300 m, - vi har et tyk lag blåler, som beskytter mod nedtrængning
af giftstoffer,
o om deltagelse i Svendborg Vandråds aktiviteter,
o om manglende vedligeholdelse af de brandstandere, som Beredskabet benytter,
o om bestyrelsens arbejde med Beredskabsplanen for VSV,
o om at alle nu har elektroniske vandmålere, som bl.a. kan vise,
hvor der kan findes utætheder fra f.eks. toiletter. Vi har i den forbindelse opsat en række antenne (i flagstang),
o om at en vandmåler udsender mindre end 2 promille af en mobiltelefon i 2 meters afstand,
o om flere udskiftninger af ledningsnettet for bl.a. at holde spildet
lavt,
o om gode vandprøver uden problemer,
o om at vi har udpumpet ca. 278.000 m3.
Der var input omkring BNBO, hvor der blev tilkendegivet, at det er vigtigt
at indgå aftale med boringsnaboerne.
Det blev spurgt ind til nedbringelse af kalkindholdet i vandet.
Beretning vedlægges referatet, og vil ligeledes kunne findes på hjemmesiden, i sin fulde længde.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3 Regnskab 2019 & budget for 2020
•

A: Revisor Jacob Pedersen fra Beierholm fremlagde en fyldestgørende
gennemgang af regnskabet for 2019. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af både de interne revisorer, og den eksterne revisor. Regnskaberne var vedlagt dagsordenen.

•

B: Steen Gundertofte fremlagde budget for 2020. Budgettet blev godkendt og vedlægges referatet.

4 Forslag til takstblad 2021
•

Forslag til takstblad for 2021 (uændret i forhold til 2020) blev fremlagt.
Takstbladet blev godkendt uden ændringer.
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5 Behandling af indkomne forslag
5.1

A. Udtrædelse af konkurrence- og forbrugerstyrelsen
•
•

•
•

Dagsordenen til generalforsamlingen er bilagt relevante bilag for behandlingen af punktet, hvorfor der henvises hertil.
Steen Gundertofte redegjorde for, hvorfor bestyrelsen ønsker, at VSV udtræder af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Selvom vi udtræder, vil vi
fortsat skulle drive VSV indenfor forholdsvise snævre rammer. Taksterne
vil blive holdt i samme niveau fremadrettet – alt andet lige.
Generalforsamlingen stemte for forslaget om udtræden af ordningen.
Der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 28.
september 2020 med alene dette punkt.

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

Jes Tilsted
René Jørgensen
Torben Kromann

– Modtog genvalg
– Modtog genvalg
– Modtog genvalg

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

William Nielsen
Søren Flintegård

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

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

Niels Henrik Madsen
Christian Dyre

– Modtog genvalg som revisor
– Modtog valg som revisorsuppleant

9 Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at sponsere vanddunke og reklamere med det gode
og rene vand, som ydermere er billigt.
Dirigenten og Formanden takkede for god ro og orden.
Mødet sluttede kl. 21.00
For referatet:
Jes Tilsted
Godkendt af dirigent Jens Engstrøm

__________________________
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