Skov Hastrup Vandværk
Referat fra generalforsamling
Afholdt den 10. marts 2020 kl. 19.00 Skov Hastrupvej 2.
I alt 19 var fremmødt
Formanden bød velkommen.
1.

Valg af dirigent:
Peter Solkær blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning for år 2019:
I 2019 blev der etableret overvågning på Vandværket, herunder ny mindre el-tavle. Den mindre el-tavle
fritager Vandværket for kravet, fra forsikringen, om at termofotografere den. Overvågningen på
anlægget letter arbejdet for vandværkspasseren. Desuden bidrager det til bedre overvågning af
eventuelle lækager på ledningsnettet.
For 2019 var der stort krav til antallet af analyser, og de blev alle foretaget. Alle resultaterne viser fine
resultater, der overholder kravene.
Vi kan antagelig forvente øgede krav til deltagelse i fremtidig vandbeskyttelse. Lejre Vandfond arbejder
for at beskytte grundvandet og bidrager med midler til vandværket. Fondens formål er bla. at få sløjfet
gamle brøde og boringer.

3.

Det reviderede regnskab for 2019 fremlagt til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. De øgede udgifter til vedligehold ift. budget skyldes etablering
af overvågningen. Desuden var og er der også øgede teleomkostninger og renter.
Der afskrives 50.000 kr. pr år på boringen.

4.

Budget for det kommende år.
Blev fremlagt og godkendt. Der forventes meget færre vedligeholdelsesomkostninger i 2020. Da der
ikke er planlagt de store investeringer og der forventes færre omkostninger til analyser.

5.

Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen.

6.

Præsentation og diskussion af blødgøringsanlæg:
Metoder til blødgøring blev gennemgået og det tekniske princip, fordel og ulemper bag ionbytning blev
præsenteret og diskuteret.
Generalforsamlingen afgjorde ved afstemning, at der er stor interesse for og opbakning til, af at
bestyrelsen arbejder videre med, at se på mulighederne for at etablere ionbytning på vandværket.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Sanne og John var på valg. John ønskede ikke genvalg i stedet blev Jannick Stockholm valgt. Sanne
blev genvalgt.
Pia ønskede ekstra ordinært at træde ud af bestyrelsen, hvorfor Sebastian Nielsen blev valgt i
bestyrelsen
Som suppleanter blev Jørgen Thomsen og Thomas Madelung blev genvalgt.

8.

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

9.

Generalforsamlingen takkede John for hans mange år i bestyrelsen i Vandværket

Skov-Hastrup den
_________________________
Dirigent, Peter Solkær

____________________________
Referent, Sanne Solmer-Hansen

