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Referat af generalforsamling d. 4. marts 2020
Generalforsamling mandag den 4. marts på Danhostel Skibet
Dagsorden
Deltagere:
1: Valg af dirigent
Ud over alle 5 bestyrelses2: Bestyrelsens beretning ved formanden
medlemmer,
3: Godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren
John Frank, JF
4: Godkendelse af budget for 2020
Carl Andersen, CA
5: Indkomne forslag
Kresten Jensen, KJ
6: Valg af:
Jørgen Hornum, JH, og
- a. Formand og kasserer
Jørg Rasmussen, JR
- b. 1 bestyrelsessuppleant
- c. 2 revisorer
deltog 25 andelshavere i
- e. 1 revisorsuppleant
generalforsamlingen.
7: Eventuelt

Velkomst og
1: Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over det store antal
fremmødte, herunder også til den forudgående fremvisning på selve
vandværket.
Formanden foreslog Bruno Madsen som dirigent. Bruno nikkede ja til
hvervet og da der ikke var andre forslag, blev Bruno med forsamlingens tilslutning valgt til dirigent.
I overensstemmelse med vedtægterne konstaterede Bruno at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til aflæggelse af beretning.

2: Bestyrelsens
beretning ved
formanden

Formanden indledte beretningen med vandmængdefakta:
Oppumpet vandmængde er registreret til 68138 m3
Udpumpet vandmængde er registreret til 67671 m3
Ledningsspild på 467 m3 svarende til ca. 1% (meget lavt!)
Vandværket havde i 2019 643 betalende husstande med et samlet
forbrug på 57462 m3 svarende til godt 89 m3 pr. husstand
Vandværket leverede i 2019 knap 10000 m3 til virksomheder og
institutioner.
Formanden omtalte herefter at nu var indganspartiet til vandværket
blevet afskærmet med en ny flot overdækning.
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Formanden omtalte at der i 2019 ikke havde været anmærkninger på
de gennemførte kontrolprøver, herunder at der ikke er forekommet
tegn på pesticider.
På et møde med Vejle kommune om forstående tiltag til beskyttelse af
nærområdet til vandværkets 2 boringer er aftalt at vandværkets
indvindingstilladelse søges forøget til årligt 90000 m3. Vandværket er
”primus motor” i kontakten til lodsejere, der skal indgås beskyttelsesaftaler med.
I løbet af 2019 er antallet af tilsluttede forbrugere øget med 23 nye
husstande (Præstegårdsvej).
Grundet problemer med vandtrykket i spidsbelastede tidspunkter
udvides pumpekapaciteten med en ny pumpe allerførst i 2020.
Der er lavet aftale om ny hjemmeside og den fremtidig administration
heraf.
Bestyrelsen har truffet aftale om indkøb og levering af nye selvaflæsende målere fra firmaet Kamstrup. Udskiftning hos forbrugerne planlægges udført af et VVS-firma over de kommende år.
Formanden afsluttede sin beretning med kort omtale af forestående
aktiviteter:
- Udskiftning af vandmålere og senere hen udstyr til automatisk
selvaflæsning
- Den ekstra pumpe på vandværket
- Samlet udskiftning af vandledninger til og i Slelde by.
Til slut orienterede formanden om at bestyrelsens overvejelser angående evt. renovering af værkets renvandsbeholder indtil videre er
udskudt, da beholderen pt. vurderes at være i god stand.
Beretningen blev godkendt.

3: Godkendelse af det
reviderede regnskab
ved kassereren

Kassereren gennemgik uddraget af vandværkets reviderede årsregnskab for 2019, der var udsendt sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Yderligere blev regnskabsposterne som overhead
gennemgået i detaljer.
Selskabets likvide beholdning ved årsskiftet udgør ca. 970.000 kr.
Herefter blev regnskab 2019 godkendt.

4: Godkendelse af
budget for 2020

Kassereren gennemgik det til mødet fremlagte budget for 2020
udvisende et mindre negativt resultat på omkring 70000 kr. samt et
investeringsoverslag for året på omkring 600000, dækkende indkøb og
installation af vandmålere.
Herefter blev budget og investeringsoverslag for 2020 godkendt.

5: Indkomne forslag

Formanden oplyste at der ikke var indkommet nogen forslag forud for
generalforsamlingen.
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6: Valg af:
- a. Formand og
kasserer
- b. 1 bestyrelsessuppleant
- c. 2 revisorer
- e. 1 revisorsuppleant

a. Som henholdsvis formand og kasserer blev John Frank og Carl
Andersen genvalgt
b. På forslag blev Allan Wickstrøm valgt som 1. bestyrelsessuppleant.
c. Nuværende revisorer Bruno Madsen og Frank B. Kristensen
blev genvalgt
d. På forslag blev Erik Rønn valgt som revisorsuppleant

7: Eventuelt

John Frank orienterede om diverse mediomtaler vedr. advarende
udmeldinger fra Trefor om de mindre private vandværkers muligheder for at kunne leve op til fremtidens udfordringer for vandværksdrift og -økonomi.
Fra salen takkede Johan Jensen bestyrelsen for et godt arbejde.
Der var ikke yderligere spørgsmål og kommentarer, og dirigenten
afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Skibet d. 5. marts 2020

----------------------------------------------------Bruno Madsen
dirigent
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