Referat af generalforsamling i Vålse Vandvzerk mandag den 14. marts 2016.
Dagsorden jfi. vedlagte indkaldelse til generalforsamling.
12 andelshavere og Arne Karup var modt.
l:
2:
3:

val^ af stemmetæilere. Valgt Erik Svendsen og Preben Rasmussen
Valg af diripent: Valgt Bent Sommer Madsen
Formandens beretning;:

Der er i 2015 udpumpet godt 28.000m 3
Der er indvundet knapt .30.000 m 3 og det giver er spild på godt 6 % hvilket er OK
Der har vzret brud på hovedledningen langs Borregårdsvej og ved h j m e t ved Vesterskowej (Rita
Olsen), og det er vanskeligt at sige hvor meget vand der er forsvundet ved bruddene. Dertil kommer
at aflæsningerne har kunnet foretages allerede fia l. december hvilket kan give en mindre
forskydning i det aflzste forbrug.
Kloakeringen i Vålse by har vzret medvirkende til nedlæggelse af 7 forbrugssteder i de seneste 2 år
og der måske udsigt at yderligere 2 forbrugssteder nedlzgges.
Der er tale om forbrugssteder hvor der har vzret ringe eller ingen forbrug så det er primært
manglende fast afgift der påvirker regnskab. Herom senere.
Der har været et kortvarigt forsyningssvigt grundet udfdd af et relæ. Dette skete en aften omkring
spisetid og det gav anledning til kontakt med flere forbrugere end der er m d t op til dagens
generalforsamling. Det er fint at kommunikationen virker hvis der opstår problemer
Problemerne med b j e ammoniumtal er endelig last - takket været et simpelt recirkulationssystem.
Vandanalyserne er nu igen uden anmærkninger. Hårdheden er dog stadig i den b j e ende,
Der har været tab på tvangsauktioner - nærmere herom senere.
Hjemmesiden har fungeret i 1 år. Det er mit indtryk at en del forbrugere brugte den da vi havde det
omtalte forsyningssvigt, og det er hensigten at *re den mere aktuel med hyppigere opdateringer af
relevante oplysninger.
Som nzvnt de sidste par år kan der muligt komme krav om rensning af skyllevand. Det falger vi tæt
op på.
Jeg vil i beretningen orientere lidt om ændringer i 2016. Bestyrelsen har valgt at anmode Arne
Karup om hjælp til den administrative del af bestyrelsesarbejdet. Arne har således overtaget
kasserer-jobbet fia l. marts.
Der kommer til stadighed nye krav til indberetninger og dokumentation af driften af vandvzrket,
samtidig med at kommunerne har fået indskzrpet deres tilsynspligt med såvel administration som
drift af vandværkerne. Jeg har svært ved at folge med i alle detaljer, men Arne har vist stor interesse
for vandværksdrift gennem sit job som kasserer i Horreby Vandværk og sammen med Torben fra
0stlollands vandforsyning er han primus motor for arbejdet i Vandrådet i Guldborgsund kommune.

Vandv~rketsmidlertidige indvindingstilladelse udlaber til oktober. Guldborgsund kommune har
dog meddelt at der ikke umiddelbart er hindringer for fornyelse af indvindingstilladelsen.
Sammenfattet kan man sige at ordlyden i 2 i vores "love for Vålse Vandv~rk":"selskabets formål
er på bedste og billigste måde at levere vand til forbrugerne" stadig er g~ldende,men at selve det at
levere rent vand n ~ s t e ner blevet sekund~rti forhold til administrationen.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Jargen Prior Larsen
Formand.
4:

Regnskab: Arne K m p gennemgik vedlagte regnskab

5:
Beretnin~og remskab til afstemning. Lene Larsen tilkendegav utilfredshed med
måden hvorpå der var sket skift af kasserer. Formanden beklagede at processen ikke var foregået
hensigtsm~ssigtog påpegede at den tidligere kasserer havde fået en undskyldning for processens
forl~ab.
Regnskab godkendt uden bem~rkninger.
6:

Budget 2016: Formanden gennemgik budget uden bemærkninger fia de fremm~adte.

Indkomne forslaec/fastsættelseaf takster: Ingen indkomne forslag - takstblad med
7:
mndrede takster godkendt.

val^ af bestyrelse: Kaj Nielsen og Jens Frederiksen genvalgt uden modkandidat.
8:
Preben Rasmussen nyvalgt i stedet for Tina Rysgaard, der ikke fanskede genvalg. Ingen
modkandidater.
9:

val^ af suppleant til bestyrelsen: Ole Mortensen valgt uden modkandidat.

1O:

Valg at revisor: Bent Sommer Madsen genvalgt for 2 år uden modkandidat.

11:

Vab af revisorsua~leant:Thomas Tranberg valgt uden modkandidat.

12:

Eventuelt: L0s snak om vandv~rksdrift.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
~ e nsommer
t
Madsen
Dirigent

J

