
Referat af generalforsamlingen Salvig Vandværk søndag den 14.

november 2021 k1.9.00.

ad 1: Valg af dirigent.

Formanden 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. § 1-11 i

vedtægterne). Mpdeindkaldelsen er dateret februar 2O2L og udsendt den 19.10.2021, ogderfor er
genera lforsam lingen lovligt indva rslet.

Grundet Corona-situationen har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen før nu.lfølge
vedtægterne §11 skal generalforsamlingen holdes om foråret, når den afholdes hurtigst mulig efter
restri ktio ne rne e r ophævet, jf. do msto lsafgø re lse.

Derfor var det generalforsamling både for år 2019 og for år 2020.

I b konstaterede herefter, at genera lforsamlingen var beslutningsdygtig.

Fremmødt var 38 stemmeberettigede heraf 2 fuldmagter.

ad 2: Bestyrelsens beretning.

Formand Ole Frederiksen gennemgik bestyrelsens beretning såvel for 2019 som for 2020. Begge

beretninger er tidligere sendt rundt til alle medlemmer.

Beretning 2019:

- Godkendt uden kommentarer.

Beretning 2020

Spm.: Hvorfor er der brugt flere m' i ZOZO?

- OF: Vi mener det skyldes medlemmerne har været mere i sommerhuset / hjemme under
Coronaen.

Beretning 2020 herefter godkendt med det stillede spørgsmål og svar.



Ad 3: Regnskabet - fremlægges af Kurt Wagner.

Kassereren fremlagde regnskabet, og fremhævede enkelte poster for en uddybning. Vandværket har
fortsat en sund økonomi.

Spm.: Hvorfor er der et mellemværende med Skat?

- Det skyldes periodisering af moms og afgifter.

Regnskabet blev herefter godkendt med det stillede spørgsmål og svar.

Ad 4: Forslag 1.

Forslag fra bestyrelsen:

Det faste målerbidrag hæves med 1000.- kr. i 2022.

OF redegjorde for forslaget: Sporene fra kloakeringen i Bybjerg Vandværks område skræmmer, da man der
måtte betale inærheden af 2 mio. iekstraomkostninger, og man må forvente noget lignende isalvig.
Desuden vil bestyrelsen udskifte gamle tærede jernrgr, når man mØder dem.

Såfremt det indkrævede ekstra bidrag ikke skulle blive brugt, tilbagef6res det naturligvis til medlemmerne.

Spm.: Undres over at medlemmerne selv skal betale for skader Fors forvolder.

- OF: Skyldes upræcise tegninger, som er Vandværkets ansvar at de er præcise med

centimeters nØjagtighed.

Spm.: Der findes følere der kan måle metalrør.

- OF: Det er korrekt men desværre ikke til plastrØr. Heldigvis kan man sige, er der ikke

mange metalrør tilbage.

Spm.: Foreslår at hyre en advokat og lade vedkommende tage diskussionen med FORS.

- OF: Bestyrelsen eraf den opfattelse, at man selv kan gøre det bedre og billigere.

Spm.: Hvad med skader på egen grund?

- OF: Det vilvære et mellemværende mellem den enkelte grundejer og entreprenøren.



Spm.: Hvorfor er det ikke sikret, rørene er indtegnet korrekt på tegning.

o OF: RØrene er indtegnet digitalt for få år siden, og da man ikke kan måle på

plastr6r, er de indtegnet ud fra gamle kort - Leifs hukommelse - stophaner -
målerbrønde m.m., og som følge deraf ikke 100 procent nøjagtige.

o

Spm.: Hvad nu hvis kloakering bliver udsat?

- OF: Vi opkræver de 1000,- kr. alligevel og så tager vi den derfra

Med de stillede spørgsmål kom punktet herefter til afstemning.

37 stemmer for og 6n imod.

Ad 5: Kloakering.

Efter generalforsamlingen i grundejerforeningen vil der være en orientering ved FORS.

Ad 5: Vandprisfor2O22.

Bestyrelsen foreslår uændret vandpris. Se takstbladet.

Forslag godkendt uden kommentarer.

Ad 7: Valg

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, da generalforsamlingen dækker både 2020 og2O2l.

- Steen Jacobsen ønsker ikke at genopstille.

- Jesper Lykke Wind, er villig til genvalg for 2 år

- Ole Frederiksen, er villig til genvalg for 1 år.

- Kurt Wagner, er villig til genvalg for 1 år.

- Steen Dalsgaard, er villig til genvalg for 1 år

Alle 4 valgt uden modkandidater.

Som erstatning for Steen Jacobsen foreslår bestyrelsen Michael Tofte, Kanevænget 29.

Derudover ønskede Brian Vejrup at stille op til bestyrelsen. Afstemningen faldt således ud:

Michael Tofte 37 stemmer valgt for 2 år.

Brian Vejrup l stemme.



Som suppleant til bestyrelsen blev Kim Keincke valgt

2 revisorer.

- lb Ballisager og Bent Åkerlund blev genvalgt.

1 revisorsuppleant.

Jesper Vedel blev valgt.

Ad 8: Honorar til Formand og Kasserer.

Bestyrelsen foreslår uændret honorar til Formand og Kasserer.

Forslaget blev godkendt uden kommentarer.

Ad 9: Eventuelt.

- Det er aftalt, at der etableres rørføring fra Salvig Vandværk og til Næsby Vandværk, da

deres anlæg er nedslidt. Der er ingen omkostninger forbundet hermed for Salvig

Vandværks medlemmer.

- BNBO-områder - På Orø er der kun et tyndt lerlag, som ikke beskytter grundvandet

særlig godt. For Salvig Vandværks vedkommende handler det om markboringen og et
areal på ca. t hektar omkring, der er BNBO-område. Bestyrelsen vil afuente der kommer
en taksation fra staten, så man undgår diskussioner om jordpriser.

HIN-Agro har fået tilladelse til og lavet en boring til markvanding. Der er søgt om tilladelse op til 25000 m3

på årsbasis. En prøveudledning sænkede grundvandsspejlet med 25 cm. Bestyrelsen f6lger,sammen med

Holbæk Kommune dette nøje.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.10 med at Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden.
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