Andelsselskabet

Vellerup Vandværk
Sandvejen 1
Vellerup
4050 Skibby

Referat
af ordinær generalforsamling
tirsdag den 25. marts 2014 kl. 1930.

Dagsorden:
1) Valg af referent
2) Valg af dirigent
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af regnskab
5) Takstblad
6) Budget
7) Valg
a) 3 bestyrelsesmedlemmer
b) 2 bestyrelsessuppleanter
c) 1 revisor
d) 1 revisorsuppleant
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt.

Ad 1: Jan Johannessen blev valgt
Ad 2: Carl-Chr Kaspersen blev valgt
Ad 3: Formandens beretning ville omhandle vandkvalitet, ledninger, hjemmeside, skovrejsning og
ny styring.
Ved seneste ordinære vandanalyse havde der været lidt forhøjede kimtal. Tallene havde ikke været
kritiske, men kommunen var blevet konsulteret og det blev aftalt, at ilte vandet lidt mere i en
periode. Ved efterfgl. Kontrollerende analyse var kimtallene igen normale.
Bestyrelsen vurderer fortsat, at vandledningerne bør udskiftes, men at det ikke umiddelbart er
aktuelt og der har heller ikke været brud på ledningerne det seneste år. Formanden havde en
forhandling med DONG og graveaktør i forbindelse med nedlæggelse af el-ledninger, men
acceptabel pris kunne ikke forhandles.
Bestyrelsen havde fremsendt begrundet ansøgning om skovrejsning til beskyttelse af vandværkets
indvindingsområde til kommunen, men fik afslag.
Formanden opfordrede til brug af hjemmesiden www.vellerupvandvaerk.dk
Formanden orienterede om vandværkets nye styringsanlæg, der kan overvåge værkets aktuelle drift
og alarmere bestyrelsen ved uregelmæssigheder og driftsstop. Derved kan evt. fejl rettes inden vi
løber tør for vand og uden at medlemmerne bemærker det. Styringens muligheder og opsætning
blev fremvist.
Ad 4: Helle Dyhr gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
Ad 5: Takstbladet med indeksreguleret stigning på 1% blev godkendt.
Ad 6: Budget 2014 godkendt.

Ad 7:

a) Carl-Chr. Kaspersen genvalgt
Helle Dyhr genvalgt
Leif Jønsson genvalgt
b) Stig Schneider genvalgt
Chresten Sørensen nyvalgt
c) Thomas Nielsen genvalgt
Hanne Schneider genvalgt
d) Valg af revisorsuppleant udgået da der er valgt 2 revisorer.
Ad 8: Bestyrelsen havde forslag om, at en bestyrelsespost blev oprettet som ”styringsansvarlig”
med et årligt honorar på kr. 1500. Forslaget godkendt.
Ad 9: Formanden orienterede om, at ny lovgivning kræver en beskyttelseszone på 25 m rundt om
selve vandboringen. I zonen må der ikke sprøjtes, gødes eller lign., og loven beskriver, at den
lodsejer, der udlægger det største areal, får en fast årlig erstatning på kr. 440. Vandværket har pligt
til at betale beløbet.
Formanden takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen som slut kl. 2015.
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