Generalforsamling i Reerslev Vandværk
Torsdag d. 22. Marts 2018 kl. 19.00
I Reerslev Forsamlingshus

Fremmødte: 24 personer i alt - Fra bestyrelsen: Torben Nielsen og Michael Michaelsen.
Dagsorden
1.

Valg af dirigent.
Frands Bennetsen foreslås og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2.

Valg af 2 stemmetællere.
Niels Willumsen og Jan Kastorp vælges.

3.

Bestyrelsens beretning.
Torben Nielsen oplæser formandens beretning,
da formanden Rene Andersen er på forretningsrejse.

===============================================================

Beretning Reerslev Vandværk a.m.b.a.2018
===============================================================
Travlt år
Besøg hos Silhorko og Grundfos. Michael og Svend deltog i den informative tur.
Temadag i Roskilde. Michael og Rene deltog i et heldags møde om prøvetagning, LER,
selvanalyse af vand.
Flere møder i Vandrådet. Specielt Michael har været aktiv her.
Vi har haft mange bestyrelsesmøder i løbet af året.
Danske Vandværkers årlige udstilling i Roskilde. Stande med Grundfos-pumper, SROovervågning og ledningsoptegning blev besøgt.
Megen ny information fra Danske Vandværkers Forening om nye love og regler.
Udstykninger
M.W. Gjøesvej: Er afsluttet. Vi har modtaget tilslutningsbidrag og VVS'en er betalt.
Flintebjergvej (Klimahusene):
Vi har fået tilslutningsbidrag for 9 boliger i første etape
Vores VVS'er Christian Bagger udfører ledningsarbejdet og Klimahusene afregner direkte
med VVS Bagger.
Vi har ikke nogen tidshorisont for næste etape.
Renovering af ledningsnet
Vi har nedlagt gammel støbejernsledningen som gik tværs over grunden på Tingstedvej 20A
med nyt PE-rør langs Tingstedvej 18 – 20.
Optegning af ledningsnet
Vi er begyndt at optegne vores ledningsnet i programmet QGIS.
Det skal være færdiggjort inden 2022 så graveaktører kan hente oplysninger hos LER.

Målerskifte
Vi skal i 2019 have verificeret brugernes vandmålere. Hvis de fejler skal alle skiftes.
Vi planlægger at gå over til fjernaflæste målere fra Kamstrup, så vi selv kan indsamle
aflæsninger.
Vi får ikke aflæsninger fra HTK Forsyning i tide til at lave årsafslutning i henhold til lovgivning
og aflæsningerne er flydt med fejl.
Det betyder, at vi skal opsige vores aftale med HTK Forsyning, som p.t. står for aflæsningen
af vores målere.
Ledningsbrud M.W. Gjøesvej
I forbindelse med kloakarbejde blev der fundet et ledningsbrud. Det betød, at der var lukket
for vandet i ca. 3 timer. En gammel alu-fittings var tæret.
Ledningsbrud Ved Vandværk
Brud ved Vandværkets afgang. Intet vand i hele byen i adskillige timer.
Gammel alu-fittings var tæret.
Det vides ikke hvor meget alu-fittings vi har i jorden. Vi har fået oplyst, at den type alufittings som man brugte tidligere, ikke har den forventede levetid.
Renovering af Vandværk
Lille løsning, bestyrelsen forslag (ca. 1.5 mill. Kr.):
Vandhøj fjernes
Ny nedgravet tank
Nye trykpumper installeres
Nyt SRO (styring og overvågning)
Vedligehold af bygning med maling og fliser.
Stor løsning (5-6 mill. Kr.):
Vandhøj fjernes
Ny bygning med tanke, teknikrum, mødelokale, toilet, redskabsrum og P-pladser
Nye trykpumper og filtre installeres
Nyt SRO (styring og overvågning)
Nyt UV-filter
!! Kræver, at vi optager lån
!! Kommunegaranti for lån (pris 0.5 % pr år)
!! Skal nok i EU udbud
!! Rådgiver (400.000 - 500.000 Kr.)
Bestyrelsen har valgt at arbejde videre med den lille løsning og har måske fundet en
rådgiver.

Sammenlægning med Sterkende Vandværk
Vi har fået en forespørgsel fra Sterkende Vandværk, om vi ville overtage vandværket, på den
betingelse at vi fik nøglerne og kassebeholdningen på 250-300 tusinde kr.
Det forslag medførte, at bestyrelsen ikke kunne blive enig om betingelserne for
sammenlægning.

Forskellige løsninger
1

Produktion begge steder, med fælles forsyningsnet (ca. 600.000 Kr.)
Vi vil opnå lidt bedre forsyningssikkerhed.

2

Kun produktion i Reerslev, med fælles forsyningsnet (ca. 1.200.000 Kr.)
Stort set ingen bedre forsyningssikkerhed.
En sammenlægning vil måske give lidt stordriftfordele, men også en del mere arbejde
for bestyrelsen.

Bestyrelsen har besluttet at vi ikke sammenlægges på nuværende tidspunkt, men vil
koncentrere os om at få renoveret vores eget vandværk inden en eventuel sammenlægning.
3 forlader bestyrelsen
Et bestyrelsesmedlem og to suppleanter valgte at fratræde pga. forskellige opfattelser af
processen og arbejdsform i forbindelse med renovering og sammenlægningsspørgsmålet.
(Svend, Johan og Jesper)
Beretningen tages til efterretning.
=====================================================================

4.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kassereren gennemgår regnskabet. Dette godkendes.

5.

Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse.
Kassereren fremlægger budget og takstblad.
Takstbladet uændret bortset fra Statsafgiften er forhøjet med 10 øre pr. m3.
Godkendes.

6.

Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsens forslag til renovering af vandværk.
1. Fjernelse af vandhøjen og nedgravning af ny PE vandtank.
2. Udskiftning af Grundfos-pumper.
3. Nyt SRO Blue Control alarm og overvågning.
4. Maling indvendig af vandværket og evt. Fliser.
Pris: ca. 1.500.000 kr.
Svend Nielsen anførte, at et fremlagt forslag skal rundsendes sammen med dagsorden,
med samme varsel som indkaldelsen. Derfor mente han, at der skulle indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kunne behandles. Efter konsultering
af vedtægterne, meddelte dirigenten, at der alene er frist for indkomne forslag, som
skal afleveres til formand eller kasserer senest 15. februar, for at kunne behandles –
altså forslag fra andre end bestyrelsen. Det blev derfor konkluderet, at fremlæggelsen
af bestyrelsens forslag kunne fortsætte, også set i lyset af, at det forslag der blev
fremlagt vedrørte forhold, som bestyrelsen har mulighed for at træffe beslutning om,

men som bestyrelsen havde valgt at lægge frem for generalforsamlingen. Det blev
således understreget, at der var tale om en orientering og et ønske om, at høre
generalforsamlingens synspunkter før bestyrelsen træffer afgørelse om den endelige
løsning. Der var overvejende flertal for at gennemføre bestyrelsens forslag.
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Michael Michaelsen og Torben Nielsen. Begge genvælges.
Ikke på valg: Rene Andersen og Lars Ole Hansen.
Fratrådt bestyrelsen: Svend Nielsen.
Anni Kær Petersen foreslås og vælges.

8.

Valg af to suppleanter og 2 revisorer:
Fratrådt som suppleanter : Johan Galster og Jesper Petersen.
Morten Sejrøe Pedersen og Torben Lundager foreslås og vælges.
Revisorer Niels Willumsen og Nils Ohm. Begge genvælges.

9.

Eventuelt.
Hvis man bliver opmærksom på fugtige områder, bør man give bestyrelsen besked,
da det evt. kan dreje sig om et ledningsbrud.
Kassereren viste en plan over ledningsnettet i Reerslev, der er optegnet i
programmet QGIS.
Han fortalte desuden, at MidtRegnskab havde bemærket,
at vi ingen restancer har; hvilket sjældent forekommer.

ref./Rie Michaelsen

Frands Bennetsen/dirigent

