Generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 1900.
Fremmødt ca. 80 personer incl. bestyrelse og personale.
1. Valg af dirigent
Fmd. bød velkommen og på bestyrelsens forslag blev Hans Bech valgt som
dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Fmd. omtalte, at der er afholdt den besluttede afstemning
andelshaverne om ja eller nej til blødgøring. Redegørelse under pkt. 5.

blandt

Der blev i 2018 udpumpet 231.040 m3 mod 198.238 m3 i 2017, - form. efter
den meget tørre sommer.
På grund af utætheder blev lednings tabet i 2018 desværre 24 %.
Antal andelshavere steg med 26 til i alt 2289.
Vandkvaliteten er stadig OK, analyserapporterne kan ses på hjemmesiden.
Der kommer et nyt analyseprogram, og der skal fremover tages betydeligt
flere prøver.
Vi er i gang med at skifte de sidste målere til elektronisk type, så alle målere
fremover aflæses af vandværket én gang årligt ved nytår.
Men det er stadig forbrugernes ansvar at holde øje med forbruget.
Takstbladet fik en mindre stigning i 2019. Der forventes samme pris 3 år frem
i tiden, medmindre der opstår ændrede forudsætninger.
Der stilles stadig større og større krav til vandværkerne.
Regulativet blev opdateret og godkendt af kommunen.
Persondataforordningen er på plads.
Tak til Nils Høj og Charlotte Pedersen for godt arbejde i den sag.
Nødforsyningsledningen Strøby Egede-Store Heddinge blev afprøvet for nylig
for et område med ca. 800 forbrugere med et godt resultat. Ledningen Strøby
Egede-Hårlev er etableret og vil blive afprøvet snarest.
På Vandrådets møde d. 4/4-2019 blev der orienteret om indvindingstilladelser.
Vi forventer snarest at få en ny indvindings- og udledningstilladelse.
Til slut en stor tak til bestyrelsen og personale.
Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

3. Det reviderede regnskab forelagt til godkendelse
Revisor Leo Kjeldsmark gennemgik regnskabet, og det blev godkendt efter
små opklarende spørgsmål.
4. Budgetter for 2029 og 2020 forelagt til godkendelse, og orientering om
overslag for 2021, 2022 og 2023
Fmd. gennemgik budgetterne og overslagene. Der kan forekomme mindre
justeringer under vejs, og ændringer ved evt. blødgøringsanlæg = OK.
5. Orientering om afstemningsresultatet vedr. blødgøringsanlægget
Marianne Jeppesen, COWI, fremlagde afstemningsmetoden, der bl.a.
overraskede med over 30 % brevstemmer. I alt en pæn høj stemme %, og en
klar afgørelse med 67,1 % ja, mod 32,9 % nej.
En enkelt kritik af informationsniveauet omkring afstemningsbrevet.
Fmd. oplyste, at brevet var afstemt med bestyrelsens forventninger til
afstemningen = OK.
Vi er meget glad for en klar afgørelse i afstemningen.
Nu går vi i gang med valg af rådgiver, projektvalg, tilladelser mv.
Da vi er ”modervandværk”, skal et anlæg kunne udbygges.
6. Indkomne forslag, ingen.
7. Valg af formand: genvalg af Hans Grøn Sørensen.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
helårsområdet: genvalg af Georg Vad-Nielsen og Børge Larsen
sommerhusområdet: nyvalg af Birger Andreasen.
Suppleanter til bestyrelsen
helårsområdet: genvalg af Peter Ladegaard
sommerhusområdet: nyvalg af Leiff Olsen.
9. Valg af revisorer og suppleant
revisorer: genvalg af Ole Sepstrup og Helle Winther
revisorsuppleant: genvalg af Carsten Larsen.
10. Eventuelt
Fmd. takkede Henry Hansen for 24 år som loyalt bestyrelsesmedlem.
Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden.
Fmd. takkede dirigenten for god ledelse, og forsamlingen for en god generalforsamling.
Hans Bech
Dirigent

Georg Vad-Nielsen
Referent

