Ordinær generalforsamling i Reerslev Vandværk d. 11.3.2010.
Formanden bød velkommen. 26 personer var fremmødt, heraf 18 interessenter.
Valg af dirigent.
Aage Christensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Valg af 2 stemmetællere.
Kirsten Halby og Lis Madsen blev valgt.
Formandens beretning
Der har været 4 bestyrelsesmøder og 2 møder i Vandrådet (Råd af 14 vandværker).
Det har været en rolig periode uden brud.
Der har været spørgsmål vedrørende ler pga. nedgravningen af gadebelysningens ledninger.
Dykpumpen måtte graves op pga. den var tilstoppet med okker – ledningerne til værket var
også tilstoppet og blev skyllet igennem. Uklart hvor okkeren stammer fra.
Vandprøver viste forekomst af coliforme jordbakterier. Dykker har undersøgt og har fjernet
filtersand samt slamlag på 2-5 cm. (Formanden oplæste undersøgelsesresultater). Bilag kan
ses på hjemmesiden under Reerslev Vandværk.
Bestyrelsen vil undersøge mulighed for ny vandbeholder.
Der er i 2009 udpumpet 31.384 m3 vand.
Måleren er repareret. Den har målt 2½% for meget, og beløbet er refunderet.
Vandet er nu rent igen.
Kommunen har afstukket regler for vandprøvernes interval.
Beretningen godkendt.
Regnskab
Måleren blev kalibreret (viste 2½% for meget) og 3.240 kr er refunderet.
Regnskabet godkendt.
Budget
Flowmålere 60.000 kr mhp. undersøgelse af vandspild.
Der skal ikke tages udvidede vandprøver – derfor kun budgetteret med 3.500 kr til
vandprøver i 2010.
Budgettet godkendt.
Takstblad for 2010.
Uændret i forhold til 2009. Godkendt takstblad.
Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at der skal udskiftes vandtank.
Muligheder vedr. finansiering:
Pris for tank – ca. 250.000 kr. Evt. ændre I/S til AMBA mhp. Lån.
Hvis alle betaler et engangsbeløb bliver det ca. 1000 kr + moms pr. interessent.
En deltager påpeger, at Reerslev vandværk har penge på kontoen, så det vil være et mindre
beløb, der skal opkræves af interessenterne. Ser ikke noget problem vedr. økonomien.
Bestyrelsen vil undersøge projektet med ny tank og indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, hvis der bliver behov for en beslutning.

Valg af medlemmer og suppleanter.
Mogens Larsen ønsker ikke genvalg.
Mogens Andersen vælges til nyt bestyrelsesmedlem sammen med Bjørn Petersen og Per
Klausen, som genvælges.
Som nye suppleanter vælges Søren Solholm Jensen og Michael Michaelsen.
Valg af revisorer
Genvalg af Anne-Mette Hendriksen og Niels Ohm Rasmussen.
Niels Paulsen vælges til revisorsuppleant.
Evt.
Lis Madsen takker Mogens Larsen for lang og tro tjeneste som formand.
Mogens Larsen takker og siger, at han også fremover har tillid til bestyrelsen, der har
arbejdet vældig godt. Vandtanken havde han tænkt skulle have været udskiftet inden den
blev 100 år, men han ser frem til, at den nu bliver det indenfor et par år – højst 5 år.
Niels Willumsen takker Mogens på hele byens vegne for hans store indsats. Mogens har
været helt unik i forhold til at tage sig af vandværkets ve og vel – og det på alle tider af
døgnet.
Mogens modtager som tak en bryst/slipse-nål – EN VANDPOST.

Bestyrelsen består nu af:
Niels Willumsen
Rene Andersen
Bjørn Petersen
Per Klausen
Mogens Andersen

Ref./Rie Michaelsen

Suppleanter:
Søren Solholm Jensen
Michael Michaelsen

