Kildehuse- Strandhuse vandværk I/S
Referat fra ordinær generalforsamling
d. 23. februar 2018 – Nr. Asmindrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg til bestyrelse
5. Valg af suppleant for 1 år
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Der var 13 fremmødte interessenter.
Mødereferat:
1) Valg af dirigent
Ivan Jønsson blev valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Formandens beretning
Formand Benny Eilstrup fremlagde formandens beretning. Han oplyste at:
 Alle vandmålere i værkets område nu er skiftet til elektroniske målere.
 Der er afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af året, med henblik på at få
godkendt årsregnskabet 2016, da revisoren der havde udarbejdet det, viste sig ikke længere at
være autoriseret.
 Der er udpumpet ca, 12.000 m3 vand i 2017. Det er 15% mindre end i 2016. Driften af
vandværket kører som det skal.
 Bestyrelsen har haft firmaet Thvilum til at registrere og kortlægge alle værkets ledninger, det
er et lovkrav at vandværket kan oplyse hvor ledningerne ligger i forbindelse med gravearbejde
mv.
 Fremadrettet skal prøvetagning ske ude hos forbrugerne og ikke på selve vandværket, der skal
udarbejdes nye planer for prøvetagning samt risikovurdering.
 Bestyrelsen arbejder på at blive klar til implementeringen af EU's nye persondataforordning.
 Bestyrelsen har undersøgt pris for kalkfjerningsanlæg, det vil koste ca. 2 kr. pr. m3 at drifte,
men til gengæld kan hver husstand spare ca. 400 kr. om året.
 Der er skiftet en defekt pumpe på vandværket.
 Okkerslamtanken på vandværket skal tømmes, det kræver tilladelse fra kommunen.
 Vandværket samarbejder med Odsherred Forsyning om SMS tjeneste, så forbrugerne kan få
besked ved brud eller forurening af drikkevandet.

3) Regnskab
Kasserer Torben Møller fremlagde regnskabet for 2017.
Kasserer Torben Møller fremlagde budget og takstblad 2018.

4) Valg til bestyrelsen
Palle Ankerstjerne Schjerning, Kenneth Nielsen og Torben Møller var på valg, alle modtog genvalg.

5) Valg af suppleant for 1 år
David Skydsgaard modtog genvalg.
6) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7) Eventuelt
Strandhuse Grundejerforening er i gang med at undersøge mulighederne for at anskaffe en
hjertestarter. Måske kunne vandværket medfinansiere den? Bestyrelsen drøfter det på næste
møde.

Efter Generalforsamlingen
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Benny Eilstrup – Formand
Torben Møller – Kasserer
Fanny Villadsen – Sekretær
Kenneth Nielsen – Vedligehold af vandværksgrunden
Palle Ankerstjerne Schjerning – Ad hoc opgaver
David Skydsgaard – Suppleant
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