Kildehuse- Strandhuse vandværk I/S
Referat fra ordinær generalforsamling
d. 28. februar 2020 – Egebjerg Forsamlingshus
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Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Oplæg til fusion eller driftsaftale med andet vandselskab
Valg til bestyrelse
Valg af suppleant for 1 år
Indkomne forslag
Eventuelt

Der var 21 fremmødte interessenter.
Mødereferat:
1) Valg af dirigent
Ivan Jønsson blev valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Formandens beretning
Der er lidt problemer med aflæsning af udpumpet mængde, da vores computer, som gemmer alle
måleraflæsninger på værket er gået ned for anden gang. Aflæsninger kan ikke genetableres før vi har haft
monteret den nye computer, indtil da ser det ud til at vi har haft et forbrug som ligner sidste år (2018) på
13.000 m3, til forbrugerne og i alt oppumpet 14.500 m3.
Thvillum sørger stadig for den automatiske udlevering af data i LER regi.
Vandprøver udføres ad DONS laboratorie, og da der er kommet mange prøvetagninger i de nye krav, er det
en stor udgift.
Driften har kørt godt gennem året, et enkelt rørbrud ved vandværkets nabo er udbedret, en filterpumpe er
udskiftet.
Vi har set på samarbejde med andre værker, evt. som nødforsyning af værket, dette kommer som et særligt
punkt på dagsordenen.

Side 1 af 2

3) Regnskab
Kasserer Torben Møller fremlagde regnskabet for 2019.
Kasserer Torben Møller fremlagde budget 2020.
Der blev besluttet en takststigning for året 2020.
4) Oplæg til fusion eller driftsaftale med andet vandselskab
Bestyrelsen fik ved afstemning mandat til at arbejde videre med sammenlægningsplaner med Odsherred
Forsyning.
5) Valg til bestyrelsen
Torben Møller, Palle Ankerstjerne og Kenneth Nielsen var på valg.
Torben og Palle modtog genvalg.
David Skydsgaard blev valgt ind i bestyrelsen.
6) Valg af suppleant for 1 år
Kenneth Nielsen blev valgt som suppleant
7) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
8) Eventuelt
Efter Generalforsamlingen
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand Benny Eilstrup
Kasserer Torben Møller
Sekretær Fanny Villadsen
Medlem Palle Ankerstjerne
Medlem David Skydsgaard
Suppleant Kenneth Nielsen

Referent: Fanny Villadsen
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