Referat fra ordinær generalforsamling i Reerslev Vandværk. 31. marts 2016
Torben Nielsen bød velkommen i det formanden fra fraværende pga. arbejde.

1. Valg af dirigent:
Jesper Pedersen blev foreslået og valgt.
Jesper Pedersen konstaterede at GF var lovligt indkaldt ved annoncering i Tingstedet jan. 2016.
2. Valg af 2 stemmetællere:
Jan Kastrup og Nils Ohm Rasmussen blev valgt.
3. Formandens beretning:
Formandens beretning blev oplæst af Torben Nielsen
og godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Regnskabet godkendt uden kommentar eller spørgsmål.
5. Budget og Takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse:
Regnskab og Takstblad godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.
Ingen ændringer af takstbladet, bortset fra at statsafgiften er nedsat.
6. Behandling af indkomne forslag:
Ingen.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Mogens Andersen ønskede ikke genvalg.
Michael Michaelsen genvalgt til bestyrelsen. Svend Nielsen foreslået og valgt som
bestyrelsesmedlem.
Suppleanter: Lars Ole Hansen og Johan Galster genvalgt.
8. Valg af to revisorer og en suppleant:
Revisor Niels Willumsen og Nils Ohm Rasmussen genvalgt.
Revisorsuppleant Helle Leegaard genvalgt.
9. Eventuelt:
Michael Michaelsen oplyste at bestyrelsen ønsker at fjerne vandhøjen og i stedet nedgrave en ny
tank. Dette for at sikre køligere vand om sommeren. Bortskaffelse af jord er en væsentlig post, som
indregnes i budgettet.
Spørgsmål fra Ulla Christensen om okkerfjernelse: Nye regler omkring udledning af okker vil blive
implementeret på et tidspunkt. Vandværket arbejder på, at det nye anlæg bliver forberedt til dette.
Ny bestyrelse: Formand René Andersen, Kasserer Michael Michaelsen, bestyrelsesmedlemmer
Torben R. Nielsen, Claus Wolff og Svend Nielsen.
Dirigent Jesper Petersen

Formand Rene Andersen

Referent Johan Galster

Formandens beretning.
Indledning.
Det har været et begivenhedsrigt år med mange bolde i luften, og jeg vil nævne de vigtigste.
For det første er det glædeligt, at vi ikke har haft ledningsbrud.
Dog har byen har været uden vand 2 gange.
Det var en defekt flyder i vandtanken, som var årsag til at styringen fejlede og
vandtanken løb derfor tør. Fejlen blev fundet og flyderen blev udskiftet dagen efter sidste nedbrud.
De nye huse på Tingstedvej 20B og C.
Tilslutningen er gennemført, men det finansielle er endnu ikke afsluttet.
Der er stadig brevudveksling med advokat omkring betaling til Hedehustømreren/Lennart.
Der blev afholdt Ekstraordinær generalforsamling 12 jan. 2016.
Beslutningen om overgang til AMBA (vedtægtsændringer) blev vedtaget.
AMBA er dog endnu ikke gennemført, da det har været en lang proces, mest besværlig var dog at
vandværket ikke havde en registreret adresse, samt registrering af nyt CVR-nr. og afslutning af
skatteregnskab.
Registrering vil ske i april måned.
Renovering af vandhøj/vandtank.
Bestyrelsen arbejder på at fjerne vandhøjen og nedgrave ny vandtank samt en bundfældningstank, som
formodentlig snart bliver et lovkrav. Det kan skabe plads til evt. nyt pumpehus og evt. plads til solceller
på taget.
Vi har modtaget tilbud på ny tank og midlertidig drift på i alt Kr. 650.000 + moms fra firmaet VandSchmidt, dette tilbud indebærer, at vi selv fjerner jorden og den gamle vandtank.
Vi har modtaget 2 tilbud på fjernelse at tanken og jorden omkring vandtanken Kr. 400.000 - 500.000.
men det synes bestyrelsen er for dyrt. Derfor har et bestyrelsesmedlem foreslået, at at jorden evt.
kunne bruges til en støjvold ved den nye præstebolig.
Menighedsrådet er blevet spurgt og er positiv, men det skal godkendes af kommunen.
Jorden er blevet undersøgt på laboratorium og er godkendt som ikke-forurenet.
I forbindelse med den nye tank vil bestyrelsen få installeret et SRO-anlæg fra Blu-Control.
(overvågningsanlæg) pris ca. 150.000 kr. Systemet indeholder eksempelvis Alarm, sms, statistikker,
ledelsessystem m.m.
Vi vil selvfølgelig stadig holde ekstraordinært møde/generalforsamling inden der besluttes noget
endeligt.
Kommunen har spurgt til en plantegning over vores ledningssystem med stophaner.
Det er et større projekt at finde stophaner og ledninger, da vandværkets arkiv ikke er up to date.
Det vil vi forsøge at få rettet op på med hjælp fra kommunen, og bestyrelsen vil selv optegne kendte
stophaner i Reerslev. Mht. de manglende/ukendte stophaner, må bestyrelsen evt. hente hjælp fra et
eksternt firma.
Afslutning Som jeg indledte med noget glædeligt – vil jeg også slutte beretningen: Glædeligt at alle måleraflæsninger
blev aflæst og indberettet, der var kun 4 som skulle rykkes for aflæsning.
Nu håber bestyrelsen så, at alle betaler til tiden.

