Gamby-Hindevad
Vandværk
Referat af generalforsamling i Gamby – Hindevad Vandværk den 20.08.2020.
På Mørkenborg Kro.

Bestyrelsen minus C. C. Nellerod, vandværkspasseren samt 1 forbruger var til stede.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Velkomst ved formand, Niels Rasmussen.
1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen blev Hans Thekilde valgt til dirigent.

2. Formandens beretning: Vedr. beretning se Niels’ notat!
Her i uddrag:
En enkelt stor udfordring i 2019 med Corona-virus, derfor denne generalforsamling i august. 2020
et specielt årstal, som formanden kurserede over!
Trykfald visse steder på Hårslev nettet.
Stort hul på vandledningen i Farsbølle er lavet.
Nødforsyning til Veflinge er ikke færdig trods planlagt til 2019/2020. Meget dyrt gravearbejde.
Vores akilleshæl er vores meget lange ledningsnet.
Vi investerer i nyt værktøj til elektronisk overvågning af vandværket.
Nyt skur ved vandværket er etableret og der er blevet ryddet op.
I kontrast til miljøregler er der for mange eksempler på udslip fra rensningsanlæg.
Antal forbrugere 470. 10.400 m3 i vandspild.

Tak til vandværkspasseren for veludført arbejde. Og tak til bestyrelsen for godt samarbejde!
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab. Bestyrelsens regnskabsberetning for 2019. Kim fremlagde regnskabet! Vores regnskab
er nu lavet efter de nye standarder vedtaget i folketinget 2019. Vandsalg på 88.000 m3.
Der henvises til det vedlagte og godkendte regnskab! Budgettet blev ligeledes godkendt.

4. Takstblad for 2021. Takstbladet blev fremlagt til orientering. Vandprisen blev sat til 6,00 kr. for
både store og små forbrugere. Det er en stigning på 1 kr. for de tidligere storforbrugere og 50 øre
for alle andre forbrugere. Der er således ikke nogen mængderabat længere!
5. Valg til bestyrelse. På valg er efter tur er Claus Bech. Han blev genvalgt.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelsen, Claus Lundahl. Genvalg.
7. Valg af revisor. På valg er Jan Lund. Genvalg.
8. Valg af revisorsuppleant. På valg er Birgitte Tanggård. Genvalg.
9. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag til behandling.
10. EVT.
Formanden takkede dirigenten for veludført mødeledelse!
Niels rundede generalforsamlingen af og takkede de fremmødte for interessen og deltagelse i debatten!
Hans kom med et forslag vedr. digitale målere placeret strategisk på ledningsnettet for at følge forbrug og
evt. tab. (Tages op som punkt på først kommende bestyrelsesmøde.
Vedrørende valg til bestyrelsen. Max Hansen er på valg hvert 5. år som de andre i bestyrelsen, første gang i
2023.
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