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Referat fra medlemsmødet lørdag den 17. oktober 2015 
 
Til stede: 
Der var fremmødt 72 stemmeberettigede andelshavere.  
Desuden deltog vandværkets driftsleder/forretningsfører Kirsten Løcke. 
Der var udsendt følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Forslag 
5. Valg af repræsentanter og suppleanter 
6. Eventuelt. 

 
1. Valg af dirigent 
Formanden Jørgen Jørgensen bød velkommen til medlemsmødet, og foreslog Arthur Peter-
sen som dirigent. Der var ingen modkandidater, hvormed Arthur Petersen var valgt.  
Dirigenten konkluderede, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med værkets vedtæg-
ter, og gav herefter ordet til formanden for beretningen.  
 
2. Beretning 
Beretningen var udsendt til alle til gennemlæsning inden mødet. I tilknytning til den ud-
sendte beretning kunne formanden dog tilføje følgende: 

- Vores forretningsfører og driftsleder har været på diverse kurser, så vi er fuldt ud-
rustet til alle de udfordringer, som myndighederne forlanger.  

- Der har været lidt flere restancer end tidligere; de medfører naturligvis lukning for 
vandet. De fleste af disse er dog nu betalt, og der er genåbnet.  

- Generelt er vores vandspild mindre end det har været i mange år. Men der er i øje-
blikket konstateret et betydeligt vandspild i området Gl. Kongevej m.fl. Vi anmoder 
derfor alle om at holde et vågent øje med omgivelserne, og give vandværket be-
sked, hvis der konstateres tegn på udstrømmende vand.  

- Vi har fået GPS-opmålt vores ledningsnet, således at vi nu kan fremvise lednings-
tegninger, når kloakeringsarbejdet skal fortsætte.  

- Vores bankforbindelse – Sparekassen Sjælland – er ændret fra garantselskab til 
børsnoteret aktieselskab. For at bibeholde de fordele vi havde som garant, er vores 
garantbevis på 30.000 kr. blevet ombyttet til aktier for samme beløb. Dette er blevet 
behandlet i repræsentantskabet, som har godkendt denne ombytning af garantbevi-
set til aktier.  

- I forbindelse med arbejde på vores boring 9 har vi haft lidt samarbejdsproblemer 
med vores hidtidige elektriker, som derefter har ønsket at stoppe samarbejdet. Vi 
samarbejder derfor nu med firmaet Eilandt El i Asnæs. 

- Vores hidtidige eksterne revisor har lukket sin virksomhed, og vi har derfor skiftet 
revisorfirma til Damgaard Revision.  

- Vores boring 5 samt vores rentvandstank skal begge renoveres her i efteråret. I for-
bindelse med rentvandstanken vil vi, for at sikre en fortsat høj kvalitet af drikke-
vandet, midlertidigt behandle det i et UV-anlæg (UltraViolet stråling).  
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- Området omkring vandværket trænger til reparation, så vi overvejer at udlægge per-
lesten på området.  

- Der har været en debat med beredskabet om brandhaner, og hvem der skulle betale 
for nedtagning af de efterhånden overflødige brandhaner. Beredskabet har i en rap-
port anbefalet kun 2 haner i vores område. Vi har meddelt beredskabet, at de 2 ha-
ner, de ”har sat sig på” ikke kan opfylde de krav, der i dag stilles til brandhaner. Vi 
har derfor foreslået at der opsættes en brandhane ved værker, som vil kunne opfyl-
de kravene. Vi har fra kommunen modtaget en afvisning af vores tilbud på opsæt-
ningen, så indtil videre sker der ikke noget. 

- Jeg har været på besøg på et flot og meget moderne vandværk i Århus. Det har gi-
vet ide til at overveje en ”åben vanddag” hos os selv, så vores andelshavere kan op-
leve vandets gang fra boring vandhane.   
 

Sluttelig rettede formanden en tak til repræsentantskabet, driftslederen og bestyrelsen. 
 
Bemærkninger til beretningen 
Fra salen var der forespørgsler placeringen af boring 5 og 9, status for kloakering, status 
for GPS-opmålingen, skift af målere samt vandspild på Fuglebæksvej. Hertil blev oplyst: 

− Boring 5 og 9 ligger i Hønsinge 
− Kloakering er foreløbig udskudt. Tidspunkt for fortsættelse er ukendt. 
− GPS-opmålingen er ikke helt afsluttet, men næsten. 
− Vi hensætter løbende til nye målere, men det er ikke umiddelbart forestående. 
− Der er ikke søgt efter lækage på Fuglebæksvej, og derfor heller ikke fundet nogen. 

 
3. Regnskab 
Regnskabet for det seneste regnskabsår blev kommenteret af driftslederen, Kirsten Løcke. 
Resultatet blev et overskud på 482.920 kr. Heraf er 300.000 kr. hensat til målerudskiftning. 
En udskiftning til målere med fjernaflæsning vil beløbe sig til ca. 2 mio. kr. Der er i alt nu 
hensat 550.000 hertil.  
Som nævnt i beretningen har der været en del restancesager med lukning til følge. Genåb-
ningsgebyret er på 1.250 kr. inkl. moms. 
Administrationsomkostningerne blev kort gennemgået. 
En grafisk fremstilling af udpumpet vand, solgt vand og spild blev fremvist, og anskuelig-
gjorde den store nedgang i vandspildet. 
Fra salen blev bemærket det lave vandspild samt at administrationsomkostningerne synes 
ret høje. 
Hertil bemærkede Kirsten Løcke, at administrationsomkostningerne bl.a. indeholder udgif-
ter til en sommerkonference for den i øvrigt ulønnede bestyrelse samt henlæggelser til fe-
sten for det samlede repræsentantskab hvert 5. år. 
Fra salen efterspurgtes budgettet for det kommende år, således som det er angivet i ved-
tægternes § 12, stk. 2. 
Hertil beklagedes det, at der fejlagtigt ikke var foretaget præsentation af budgettet for 
2015/16 som § 12 foreskriver. Men Kirsten Løcke gav en mundtlig fremstilling af budget-
tet for indeværende år, herunder at indtægterne forventes uændrede, samt forventningerne 
til driftsomkostninger og administrationsomkostninger.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet fra salen, og det blev herefter taget til 
efterretning. 
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4. Forslag 
Der var modtaget forslag fra René Christiansen om, at referater fra repræsentantskabsmø-
derne lægges på vandværkets hjemmeside senest 14 dage efter mødets afholdelse. 
 
Ole Willumsen bemærkede til forslaget, at det at et referat gøres offentligt tilgængeligt kan 
medføre begrænsninger i deltagernes meningstilkendegivelser og referentens praktiske 
muligheder for at give personrelaterede oplysninger o.l. Herudover er der et praktisk pro-
blem med den foreslåede tidsfrist, idet de pågældende referater skal godkendes, før de kan 
offentliggøres – hvilket normalt sker på det næste repræsentantskabsmøde 6 måneder sene-
re. 
Det bemærkes endvidere, at et forslag først kan effektueres, når det er vedtages af repræ-
sentantskabet; men der er naturligvis intet til hinder for en debat og efterfølgende konklu-
sion på medlemsmødet. 
 
Der syntes på medlemsmødet at være klar interesse for at gå videre med forslaget på først-
kommende repræsentantskabsmøde med anbefaling fra medlemsmødet, dog med en prak-
tisk gennemførlig tidsfrist. 
 
5. Valg af repræsentanter og suppleanter 
Der blev først valgt repræsentanter: 
Kreds 1: Jørgen Jørgensen genvalgt. 
Kreds 2: Mogens Jensen genvalgt. 
Kreds 3: Ove Andersen genvalgt. 
Kreds 4: Tom Jensen stillede sig til rådighed, hvorefter Arthur Petersen trak sit kandidatur 
Dermed var Tom Jensen valgt. 
Kreds 5: Kurt Lildal-Jensen genvalgt. 
Kreds 6: Ole Willumsen genvalgt. 
Kreds 7: Frederik Gylstorff genvalgt. 
Kreds 8: Robert Ludvigsen genvalgt. 
Kreds 9: Bjarne Stech genvalgt. 
Kreds 10: Bjarne Vork valgt. 
 
Derefter blev der som suppleanter valgt: 
Kreds 1: Ole Jensen genvalgt. 
Kreds 2: Poul Vammen valgt (flyttet fra område 5). 
Kreds 3: Carsten Jensen genvalgt. 
Kreds 4: Erik Rasmussen genvalgt. 
Kreds 5: Henrik Wilson valgt. 
Kreds 6: Claus-Ole Nielsen valgt. 
Kreds 7: Finn Olsen genvalgt. 
Kreds 8: William Vinterberg genvalgt.  
Kreds 9: John Laursen genvalgt. 
Kreds 10: Michael Præst genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
Uden for referat. 
 

 
Ole Willumsen 

  ---------------------------------------------------- 
   Arthur Petersen 


