Referat af Generalforsamling i Reerslev Vandværk a.m.b.a, den 21.
marts 2019 i Reerslev Forsamlingshus

1. Valg af stemmetællere
Rie Michelsen og Helle Leegaard blev valgt.
2. Valg af dirigent
Frands Bennetsen blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelser
med reglerne herom i vandværkets vedtægter.
3. Bestyrelsens beretning
Rene Andersen gennemgik vandværkets aktiviteter for det sidste år og kommende år. Der blev berettet
om følgende:
o

Endnu et travlt år med stor fokus på renovering af Vandværk og mange møder
(Bestyrelsesmøder, BlueControl, Bagger, Klimahusene, Uponor, HTK, messe i Roskilde, en
på studietur)

o

Ingen ledningsbrud i det forgangene år. Det er positivt.

o

I 2022 træder en ny LER lov i kraft, hvilket betyder at vores ledninger skal registreres i en
central database. Vi kommer til at købe hjælp/system til dette, men endnu ikke besluttet
hvilket.

o

Den sydlige boring skal renoveres da den ikke yder nok.

o

Kirkestien vil blive udbedret, når vi er sikre på at vi ikke skal grave igen.

o

Vi har fået nyt prøvetagningsprogram fra HTK med to faste prøvesteder hos Michael
Michaelsen og i Børnehaven.

o

Måske bliver det i 2019 at enkelte målere skal nedtages til test. Hvis disse består testen kan
resten sidde 2 år mere.

o

Det forventes at der i det kommende år vil komme nye medlemmer i vandværket fra
udstykninger. Antallet afhænger af grundsalg, og hvornår de nye huse bygges. Det er
primært på den nordlige udstykning (Klimahusene), men der er også lidt aktivitet på den
sydlige(Nyman).

o

Første fase i renoveringen af Vandværk er næsten afsluttet. Vi har renoveret ledningsnettet
omkring Vandværket, fået nye trykpumper og installeret et SRO system fra BlueControl.

o

Anden fase forventes at starte til efteråret. Her vil vandhøjen blive fjernet og erstattet med
en ny rentvandstank.

Michael Michelsen viste billeder fra den gennemførte renovering af vandværket.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Godkendt.
5. Budget og takstblad for det kommende år
Godkendt, idet generalforsamlingen besluttede, at gebyret nedsættes med 300 kr. årligt.
6. Behandling af forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen fremførte et forslag om, at
vedtægterne ændres, så der på vandværkets generalforsamling vælges bilagskontrollanter i stedet
for revisorer. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Det bringes op til fornyet afstemning på
generalforsamlingen i 2020, idet en fornyet forlæggelse for generalforsamlingen er forudsat for at
den foreslåede vedtægtsændring bliver gældende.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
• Morten Seierø Pedersen
• Rene Andersen
Som suppleant til bestyrelsen valgtes Niels Ohm Rasmussen.
Ny bestyrelse 2019/2020:
Rene Andersen
Torben Rosborg Nielsen
Michael Michaelsen
Anni Kær Pedersen
Morten Seierøe Petersen
Suppleanter:
Niels Ohm Rasmussen
Torben Lundager
En særlig tak til afgående medlem af bestyrelsen, Lars Ole Hansen.
8. Valg af to revisorer og en suppleant
Sarah Bech og Niels Willumsen.
9. Evt.
Der blev spurgt til forskellige forhold i forhold til grundvandsbeskyttelse, og bestyrelsen besvarede
spørgsmålene.

Referatet godkendt af dirigent og formand for bestyrelsen, den 7.4.2019

