Referat af generalforsamlingen Salvig vandværk søndag den 24.
april 2022 k|.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. § 11
vedtægterne).
I

i

b konstaterede herefter, at genera lforsamlingen va r beslutningsdygtig.

Som stemmetællere valgtes Susanne og Jan

Fremmødt var 32 stemmeberettigede
Ad 2: Bestyrelsens beretning

-

-

ingen fuldmagter.

fremlægges af formand ole Frederiksen.

Formand Ole Frederiksen gennemgik bestyrelsens beretnin gfor 202L, som var sendt rundt til alle

medlemmer.
Under punktet vandanalyser oplyste Ole, at vi ikke har pesticider i vandet - og dog, for i 2O2O undersøgte
Regionen hele Orø for fortidens synder med pesticider. Den 24. juli 2O2O tog de en vandprøve fra vores

markboring. Den blev sendt tilTyskland, hvor den blev undersøgtfor 233 pesticider.
Der blev fundet et gammelt roesprpjtemiddel - Desphenyl chloridazon - 0,031 mikrogram - grænseværdi
0,11 mikrogram. Bemærk den fundne mængde og grænseværdien.
Ole pointerede, at der ikke var grund til bekymring, idet koncentrationerne var så minimale, at regionen
ikke ville gå videre med det, og at indvindingen fra markboringen svarer til ca.1,/3 af vores indvinding.
Vandet bliver blandet op med vandet fra den anden boring i vores rentvandstank, så koncentrationen er
ikke målbar ude ved forbrugerne.

Spørgsmå l/kommentarer

Spm. Fra

til beretningen

Hanne:

Svar:

:

Hvornår kommer opkrævningen?
Hvis du er tilmeldt PBS, er den lige på trapperne. Skulle være på maj måneds
PBS-oversigt.

Kommentar fra

-

Susanne:

Kunne være hos mig det uforklarlige vandforbrug er sket.

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt.

Ad 3: Regnskabet

-

fremlægges af kasserer Kurt Wagner.

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

fortsat en sund økonomi.
Spm. Fra

Kasper:

Hvad med salg af vand

til

Næsby?

Det kommer først med i 2022-regnskabet, men regnskabet for 2022 og
fremefter kommer til at se anderledes ud, da omkostninger skal opdeles

Svar:

i

hvad der vedrører Salvigområdet og Næsbyområdet.

Spm. Fra

Henrik:

Svar:

Hvorfor er der i budgettet beregnet 500

m3 mere end

forbrugt?

Det den mængde der beregnes som spild på vandledningerne. F.eks. et
ledningsbrud vil et spild på mange m'.

Regnskabet og budgettet blev herefter godkendt med det stillede spørgsmål og svar.

Ad 4:
lngen forslag.

Ad 5: Kloakering ved formand Ole Frederiksen.

Viventer stadig på udmeldinger fra FORS. Projektet synes at være udsat til efteråret 2022.Entreprenør
Gorm Hansen har vundet licitationen. Man ønsker at starte med en trykledning fra Næsby og ned til
rensningsanlægget syd for Bybjerg. Salvigområdet er opdelt i 3 etaper og man starter i øst og slutter i vest.
Vandværket installeret yderligere en række stophaner, til forebyggelse af gener ved ledningsbrud. Det
forsøges aftalt med FORS, at vi kan trække på deres WS-team, hvis/når der kommer ledningsbrud
forbindelse med gravea rbejdet.

i

Spm. Fra Brian:

Kunne man ikke lukke for vandet i det område, hvor graves?

Svar:

Det gør vi ikke af hensyn til vandforsyningen til forbrugerne i området.

Spm.:

Hvad med tegninger

/

kort over vandledningerne?

Svar:

Dem har NIRAS, som styrer projektet, men vi må erkende at de gamle

tegninger ikke ialle tilfælde er præcise.

Kommentar

Hanne:

Svar:

Der var fejl i de fremsendte tegninger.

Det er NIRAS der håndterer tegningerne fremsendt til grundejerne og har

ansvaret herfor.

Kommentar

Lars:

Omkring manglende tilbagemelding på fremsendte tegningsændringer, så kan
man vende den om og skrive til FORS, at såfremt man ikke har hørt noget
inden xx dato, går man ud fra FORS har accepteret de fremsendte ændringer.
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Ad 6: Vandpris for 202\ved formand Ole Frederiksen.
Bestyrelsen foreslår uændret vandpris. Bemærk den faste afgift er hævet med 1000 kr. årligt på grund af
kloakeringen jf. beslutning på sidste års generalforsamling. Se takstbladet.
Forslag godkendt uden kommentarer.

Ad 7: Valg ved formand Ole Frederiksen

-

Ole Frederiksen, er villig til genvalg.
Kurt Wagner, er villig til genvalg.
Steen Dalsgaard, er villig til genvalg.

Alle 3 valgt uden modkandidater.
Som suppleant

til bestyrelsen blev Kim Keincke genvalgt.

2 revisorer.

-

lb Ballisager og Bent Åkerlund blev genvalgt.

1 revisorsuppleant.

-

Jesper Vedel blev genvalgt.

Ad 8: Honorar

til

Formand og Kasserer ved formand Ole Frederiksen.

Bestyrelsen foreslår uændret honorar

til Formand og Kasserer.

Forslaget blev godkendt uden kommentarer.

Ad 9: Eventuelt.
Forbrugerportal ved Ole

Alle opfordres til at tilmelde sig forbrugerportalen. pt. er der 113 tilmeldte.

BNBO ved Michael

Mange retssager er på vej rundt om i Danmark. For Salvig vandværk handler
det om 2600m2 omkring markboringen, som landmanden skal kompenseres
for. Vandværket har ønsket at købe jorden. Men landmanden er blevet rådet

til ikke at sælge men afuente ekspropriation.

Kommentar fra

Kasper:

Roser

til bestyrelse for deres arbejde og altid er velforberedte.

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

p6,-fl^§*r"$æ,
Ole Frederiksen
Formand

a furr
lb Ballisager
Dirigent

