
Skovhastrup Vandværk

Referat fra generalforsamling

Afholdt den 21. marts 2018 kl. 19.00 i den gamle skolestue Skovhastrup.

Deltagere:9, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent:
Peter Solkær blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for år 2017:
Der har været et enkelt brud på ledningsnettet sidste år.
Desuden har vores efterhånden forældede styring givet udfordringer og vi er i gang med at undersøge
mulighederne for at få en ny styring.
Vi har fået bedre overblik over og opdatering i LER, nu følger så en opfølgning LER2, som vi skal
forholde os til.
Vandværkets vandforbrug ligger omkring 9000 m3 årligt. Der har været et relativt stort spild på omkring
1200 m3. Vi prøver at finde spildet, som er på Sæløse ledningen.

Fremtidige opgaver er øgede krav om forsyningssikkerhed og indsatsplan for vandbeskyttelse.

3. Det reviderede regnskab for 2017 fremlagt til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Der har været større driftsudgifter end budgetteret, grundet den
forældede styring til elektriker.
Der har været en lille ekstra indtægt pga. en ekstra tilslutning i Særløse. Se bilag

4. Budget for det kommende år.
Blev fremlagt og godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen havde fremlagt forslag om at hæve priserne. Forslaget var, at den faste udgift hæves med
100 kr årligt og at m3 prisen hæves med 1 kr. Forslaget blev godkendt og vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
John og Sanne var på valg og blev genvalgt.
Der var desværre ingen nye, der havde lyst til at indtræde i bestyrelsen til trods for, at vi har en plads
ledig.
Suppleant Jørgen Thomsen og Thomas Madelung blev genvalgt og indtræder i bestyrelsen som
suppleanter.

7. Valg af revisorer + suppleanter.
Revisor: Gitte Olsson og Allan Jensen var på valg og modtog genvalg
Revisorsuppleanter: Thom Christensen var på valg og modtog genvalg

8. Eventuelt:
Mail kontakter til afregning og ved udfald, blev igen i år diskuteret. Umiddelbart kræver den en del
ressourcer at administrere, måske vil det være en mulighed på sigt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og den årlige generalforsamling afsluttedes.

Skov-Hastrup den

_________________________ ____________________________
Dirigent, Peter Solkær Referent, Sanne Solmer-Hansen


