31.marts 2022

Marbjerg Bys Vandværk
Referat fra Generalforsamling
i
Marbjerg Bys Vandværk

Torsdag den 31.marts 2022 kl. 19.30
i
Fløng Forsamlingshus
Årsrapport, budget og takstblad er tilgængeligt på www.marbjergbysvandvaerk.dk
inden generalforsamlingen.
Hvis spørgsmål eller bemærkninger kan bestyrelsen kontaktes via hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Marbjerg Bys Vandværk

Dagsorden ifølge vedtægterne § 8
Punkt 1: Valg af dirigent og to stemmetællere
Fremmødte: 17 deltagere
Fremmødte fra bestyrelsen: Alle
Generalforsamlingen starter kl 19:38, og slutter kl 20:58
Referent: Lars Sommer
Dirigent: Erik Dollerup
To stemmetællere: Valgt.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formand Jimmy Nyvang Rasmussen
Beretningen blev fremlagt.
Der er ingen spørgsmål og kommentarer til beretningen.
Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Kim Ravn
Årsberetningen 2021 blev fremlagt.
Der er ingen spørgsmål og kommentarer til beretningen.
Punkt 4: Budget for kommende år (2022) forelægges til godkendelse
Budget 2022 blev fremlagt.
Der er ingen spørgsmål og kommentarer til budgettet.
4a:
Regulering af takstblad
Takstblad 2022 blev fremlagt.
Der er ingen spørgsmål og kommentarer til takstbladet.
4.b: Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer
Honoraret beskrives som værende 6.000 kr pr år til formand, næstformand, kasserer og driftleder, samt 1.000 kr pr år til øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der er ingen spørgsmål og kommentarer til honorarer.
Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen henhold til vedtægterne § 10
Alle på valg genopstiller. De vælges alle. Der er ingen øvrige kandidater.
Bestyrelsen:
Lars Sommer - på valg - Genvalgt
Kim Ravn - på valg - Genvalgt
Bjarne Hansen - ikke på valg
Ninna Lysgaard - ikke på valg
Jimmy Nyvang Rasmussen - ikke på valg
Suppleanter:
Erik Dollerup - på valg - Genvalgt
Jesper Damgaard Jørgensen - på valg - Genvalgt
Revisor:
Lars Poulsen - på valg - Genvalgt
Anne Marie Månsson - på valg - Genvalgt
Revisorsuppleant:
Elise Poulsen - på valg - Genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1
år.
Punkt 6: Indkomne forslag ifølge § 5
Bestyrelsen stiller forslag om:
-

De eksisterende vandmålere skal udskiftes. Bestyrelsen stiller forslag om udskiftning til
nye vandmålere med mulighed for fjernaflæsning

Forslaget beskrives og uddybes af formanden.
Der stilles spørgsmål fra en andelshaver til hvorfor vandmålerne skal skiftes.
Det beskrives at vandmålerne lovmæssigt skal skiftes periodisk, og det er nu.
Der stilles spørgsmål fra en andelshaver til hvorvidt den enkelte andelshaver også kan fjernaflæse målerne, eller om det kun er vandværket.
Driftleder beretter at der er stor prisforskel hvis dette skal være muligt for alle, og hvis der skal
kunne sendes SMS’er eller tilsvarende.
Bestyrelsen tilkendegiver at det skal undersøges hvorvidt den enkelte andelshaver selv kan
fjernaflæse. En andelshaver ønsker at bestyrelsen spørger andelshaverne hvilken model den
enkelte andelshaver får.
Der drøftes lidt frem og tilbage, uden øvrige relevante kommentarer.
Generalforsamlingen beslutter at bestyrelsen går videre med forslaget.
-

Automatisering af LER (Ledningsejerregister)

Forslaget beskrives og uddybes af formanden.
Generalforsamlingen beslutter at bestyrelsen går videre med forslaget.
Orientering fra bestyrelsen om (mulige) fremtidige projekter
-

Etablering af nødforsyningsledning til Fløng Vandværk

Emnet beskrives og uddybes af formand og driftleder.
En andelshaver spørger hvorvidt en nødforsyningsledning er et lovkrav. Der svares at dette
ikke er et lovkrav, men bunder i en risikovurdering.
En andelshaver spørger til hvad tilbuddet indtil videre lyder på. Der svares i omegnen af
750.000 kr.
En andelshaver spørger til om man kunne tilslutte sig i Trekroner i stedet for Fløng. Der svares
at der er væsentligt længere til et vandværk i Trekroner end til et vandværk i Fløng.
Der stilles ikke yderligere spørgsmål.
-

Etablering af BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)

Emnet beskrives og uddybes af formanden.

En andelshaver spørger til hvorvidt de private lodsejere kompenseres eller ej. Der svares at
det gør de ikke.
Der stilles ikke yderligere spørgsmål.
-

Kontrolprogram 2023

Forslaget beskrives og uddybes af formanden.
Formanden beretter at seneste kontrolprogram har vist 3 pesticider, herunder dimetylsulfid
samt benzen. Årsagen til de først findes nu, er at kontrolprogrammet afdækker langt flere
stoffer end tidligere. Mængderne er meget små, og vi er meget langt fra grænseværdierne.
En andelshaver spørger til hvorvidt rapporterne fra kontrollerne kan lægges på hjemmesiden. Der tilkendegives fra bestyrelsen at det kan de sandsynligvis godt.
Der stilles ikke yderligere spørgsmål til emnet.

Punkt 7: Eventuelt
En andelshaver stiller spørgsmål til hvorvidt rentvandstanken kan/bør skiftes. Driftleder svarer
med forskellige muligheder i plastmateriale eller rustfrit stål. Kasserer beskriver at dette er omfattet af vandværkets femårsplan.
En andelshaver nævner en bekymring for at kommunen kan overtage vandværkets ejerskab, og hvorvidt kommunen i så fald også overtager vandværkets aktiver. Bestyrelsen svarer at kommunen ikke ejer vandværker, og at vi er en andelsforening. Andelshaveren tilkendegiver at bestyrelsen bør overveje at tænke videre på dette emne.
En andelshaver spørger til om idéen en nødforsyning til Fløng, i det tænkte tilfælde at Fløngs
vand er dårligt. Bestyrelsen svarer at det er ét teoretisk eksempel. Et andet eksempel er at
Marbjergs bys Vandværks vand er dårligere end Fløng, og i dette tilfælde giver nødforsyningen god mening.

