
Referat af generalforsamlingen Salvig Vandværk

søndag den 22. april 2018.

Dagsorden:

ad 1: Formanden/Ole Frederiksen indledte generalforsamlingen ved at byde velkommen og

foreslog lb Ballisager som dirigent.

Han blev valgt.

lb Ballisager takkede for valget.

lb konstaterede, at indkaldelsen var udsendt med det lovlige varsel (14 dages varsel, iflg. § 1f i

vedtægterne).

Mødeindkaldelsen er dateret februar 2018 og udsendt den 23.03.2018 (formanden har

modtaget brevet den 03.04.2018) sammen med årsafregningen fra regnskabskontoret og til dem

der betaler via PBS er der sendt et separat brev og derfor er generalforsamlingen lovligt

indvarslet.

I b konstaterede samtidig, at generalforsamli ngen va r beslutningsdygtig.

ad 2: lb gav ordet til formanden/Ole Frederiksen, der herefter gav uddybende forklaringer tit

den udsendte "Beretning 2017".

Hovedemnerne var:

- færdiggØrelsen af vandværksgrunden,

- fordele ved at der er overvågning på det nye system, der bl.a. gjorde det nemmere at udfinde

et brud på ledningsnettet,

- flere nye administrative opgaver omkring registreringer, data/lT-sikkerhed (længere

redeg6relse),

- kontrolprogram vedr. analyser, der skaltages direkte hos/fra forbrugerne samt de ordinære

prøver og analyser på vandværket (de kan give forskellige resultater bl.a. på grund af evt. gamle

rør hos den enkelte forbruger),



- ledningsregistret (AUTO-LE R),

- kloakering (p.t. udsat), nærmere tilgår i.f.m. generalforsamlingen i Salvig Grundejerforening,

vandmålere,

- vandforbrug,

- (vandanalyser)/kontrolanalyser - årets vandanalyser har alle været fine. Analyserne lægges ud

via link til Jupiter, hvor de kan nærlæses,

- måleraflæsning og mangel på samme - nye regler kommer gennem FORS,

- betalinger og sanktioner for manglende betaling - se bl.a. takstbladet,

- målerbrønde - herunder omkring forkert lukning af disse - Ole medbragte en målerbrønd og

viste, hvordan der skal tukkes rigtigt - herunder DET 3. HÅNDTAG NEDERST SOM ER DET MAN

OFTEST GLEMMER AT LUKKE, Leif beder dog om, at man sørger for, at der er fri adgang til
målerbrøndene, idet han flere steder har måttet bruge både motorsav og ørnenæb, for at kunne

foretage udskiftning af vandmålerne, endvidere BØr Ole opmærksom på, at målerbrønden ikke

er konstrueret til at køre på, idet det kan resultere i, at installationerne i målerbrønden bliver

trykket fra hinanden. t tilfælde af skader vil det medføre en regning fra vandværket.

Vedligeholdelse og udskiftning af beskadigede målerbrønde/målerdæksler sker for forbrugerens

regning.

lnstallationer i målerbrønden vedligeholdes og udskiftes af vandværket.

- vedr. lukning af gamle boringer efter gældende regler, hvor forbrugeren skal være med til at

betale for dette (symbolsk beløb).

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretningen blev herefter godkendt.

ad 3: Regnskabet fremlægges af formanden da kassereren/Kurt var fraværende.

- Ole gennemgik nogle få enkelte punkter i regnskabet og at vi stadig har en god robust

Økonomi.

Spørgsmål: Jørgen Stengårdsvænge 21 havde hørt noget om, at der var nye regler på vej vedr.

moms, hvortil Ole svarede, at det havde vi intet hørt om.

Herefter blev regnskabet godkendt.



ad 4: ingen forslag modtaget.

ad 5: Kloakeringen - Ole henviser til, at der efterfølgende vil tilgå yderligere herom ved

generalforsamlingen i Salvig Grundeierforening.

ad 6: Vandafgiften for 2019 v/formanden foreslås uændret med en fast målerafgift på kr. 750

incl. moms og en kubikmeterpris på kr. 8,75 + statsafgift på kr. 7,81 incl. moms - i alt kr. 16,56 -

se i øvrigt takstbladet. GODKENDT.

Spørgsmål: Maria, LindhØjvei 14 forespurgte om man ikke fremadrettet kunne foretage en

opsparing.

Ole svarer, at det er forbudt, idet vandværkerne skal hvile i sig selv.

Herefter blev forslaget GODKENDT.

ad 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ordet gives til formanden, der kort oplyser, at flg. er på valg:

Formand - Ole Frederiksen - er villig til genvalg - accepteret,

Kasserer - Kurt Wagner - er villig til genvalg - accepteret,

peter Olesen træder ud af bestyrelsen p.g.a. stort arbejdspres og han er ved at sælge sit

sommerhus.

suppleant - Steen Dalsgaard - er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Peter og Steen er villig til valg

- accepteret.

Ny Suppleant - bestyrelsen peger på - Jesper Wind, Kanevænget 83 - er villig til valg - accepteret,

Revisorer:

I vedtægternes § l0 står der, at revisorer vælges for 2 år ad gangen, men uagtet dette, har

vandværket gennem de senere åre valgt revisorer for 1 år ad gangen hvert år. Danske

Vandværker har udgivet et "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" og heri anbefaler man, at

revisorer kun vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen vil ved først givne lejlighed sØr8e for, at

vedtægterne bliver rettet til.

Altså - revisorerne vælges for 1år.

På valg er følgende revisorer:

revisor - Arne Albertsen - er villig til genvalg - accepteret,

revisor - lb Ballisager - er villig til genvalg - accepteret.



Revisorsuppleant:

revisorsuppleant - Torben Johnsrud - er villig til genvalg - accepteret.

ad 8: Honorar til formand og kasserer er i dag kr. 1.500,- til hver, hvilket blev foreslået uændret

og blev vedtaget.

ad 9: Ole har afslutningsvis ordet og takker Peter Olesen for et godt og konstruktiu samarbejde i

bestyrelsen og Ole fremhæver især Peters fantastiske arbejde i.f.m. udarbejdelse af skriftligt
arbejde ved indhentelse af tilbud ved fornyelsen/ombygningen af vandværket. Ole takker

endvidere for fremmodet og god ro og orden.
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