Kildehuse- Strandhuse vandværk I/S
Referat fra ordinær generalforsamling
d. 22. februar 2019 – Nr. Asmindrup Forsamlingshus
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Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Valg til bestyrelse
Valg af suppleant for 1 år
Indkomne forslag
Eventuelt

Der var 15 fremmødte interessenter.
Mødereferat:
1) Valg af dirigent
Ivan Jønsson blev valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Formandens beretning
De elektroniske målere kører som de skal, aflæsning foregår let ved forbi kørsel.
Der er udpumpet: 14.558 m3 - 12.737 m3 udgået til forbrugere. Spild: 1.821 m3 = 14,3% til filterskyl og
rørbrud.
Thvillum har udført optegning af vandledning, de foretager den automatiske udlevering i LER regi.
Prøvetagning af vandkvalitet kører med de nye krav via DONS laboratorium.
Persondataforordning er på plads hos os og vores leverandører.
Udskiftning af defekt pumpe har gjort at driften har kørt fint i sommeren med varmt og tørt vejr.
Vi har haft 2 rørbrud ved busstoppestedet på Egebjergvej.
Da rørene i Egebjergvej ved Strandhuse er gamle og skrøbelige overvejer bestyrelsen at skifte disse.
I den forbindelse er ønsket om et afsaltningsanlæg udsat.
Bestyrelsen undersøger om vandværket kan kobles på andre værker i nødstilfælde.
Vi har fået rentvandstanken og resten af værket gennemgået for fejl, dette har bl.a. medført skift af taget i
januar 2019, da dette var mørnet.

3) Regnskab
Kasserer Torben Møller fremlagde regnskabet for 2018.
Kasserer Torben Møller fremlagde budget 2019.
Ingen takstændringer i 2019.

4) Valg til bestyrelsen
Benny Eilstrup og Fanny Villadsen var på valg, begge modtog genvalg.

5) Valg af suppleant for 1 år
David Skydsgaard modtog genvalg.
6) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7) Eventuelt
Driftsikkerhed og forsyningssikkerhed betyder meget.
Søg gerne sammenlægning eller samarbejde med andre.
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

Referent: Fanny Villadsen

