Reerslev Vandværk
Ekstraordinær generalforsamling, 12. januar 2016 i Forsamlingshuset.

Valg af dirigent: Niels Villumsen
Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt
Nye vedtægter, fremlagt af Lars Ole Hansen:
Hovedformålet er at omdanne vandværksforeningen fra I/S til AMBA, da den hidtidige konstruktion
indebar, at alle interessenter hæftede solidarisk over for evt. kreditorer. Andre
tilretninger/moderniseringer er sket i hht. oplæg til standardvedtægter fra Danske Vandværksforening.
Ændring af vedtægter ændres: Tidligere kunne vedtægtsændringer vedtages af et simpelt flertal på en GF.
Efter de nye vedtægter skal vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer, kan det ikke
opnås skal der en ekstra GF til.
Spørgsmål fra John fra AB Thorsbo: AB har et medlemskab, men får regning for ti aftagere. Ville AB efter de
gamle vedtægter hæfte for en eller ti?
LOH: AB er et medlem og ville kun hæfte for 1.
Dirigenten konstaterede, at der var 16 medlemmer repræsenteret (21 personer til stede), og at man efter
de gældende vedtægter var beslutningsdygtig.
Forslaget og nye vedtægter blev vedtaget med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at vandværket hermed er omdannet fra I/S til AMBA.
Renovering og ombygning af vandværket, Rene:
Flere muligheder har været diskuteret og undersøgt med flere rådgivere/leverandører:
Bibeholdelse af vandhøjen med renovering af den gamle tank eller indsættelse af plasttanke i den gamle
vandhøj, eller evt. opbygning af et nyt mindre rum.
Nuværende lagerkapacitet er ca. 400 m3. Det daglige gennemslige forbrug er i dag ca. 70 m3. Derfor bør den
fremtidige kapacitet tilpasses efter det daglige forbrug, så der komme en hurtigere udskiftning af vandet.
Pt. Er bestyrelsens forslag at vandhøjen fjernes, og at der etableres en ny nedgravet isuit-støbt vandtank,
som er forberedt til en ny vandværksbygning. Dette er for at fremtidssikre, så evt. nye lovkrav kan
imødekommes, som f.eks toilet, håndvask, bad og slambassin til okkerudfældning.
Rene oplyste, at højen ikke er fredet.
Evt.
Ulla Christensen: Kommer der mere om ombygningsprojektet, herunder økonomi, på den ordinære GF?
Rene: Ja, det er vores intention.
Michael: Der er kommet et tilbud med tegning (pris:2,5 mill. Kr), men det er ikke det vi ønsker.
Kan Stærkinde Vandværk blive lagt ind under Reerslev?
Rene: Det er de ikke interesserede i, da de er så små og derfor ikke er omfattet af samme regler.
Michael oplyste at der har været målt koldtvands-temperaturer på op til 10-12 grader ved husene tæt på
vandhøjen. Derfor forslaget om nedgravet vandtank.

Forslag fra en deltager.: Brug evt. en rådgiver til vurdering/sammenligning af alternative tilbud.
Dirigenten mindede bestyrelsen om at et kommende forslag om renovering af vandværket skal op på en
ekstraordinær GF.
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