Torkilstrup-Lillebrænde vandværk

Generalforsamling 25-3-2019

Tilstede var 16 andelshavere heraf 6 fra bestyrelsen.
1. Valg af stemmetællere: Kurt Johnsen og Frode Kok
2. Valg af dirigent: Søren Kok
Det blev konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i Nordfalsters Avis 11-3
3. Bestyrelsens beretning ved Edvard Traberg
- Lasse Frøding: Forslag om at bytte de to hovedmålere på vandværket for at se om fejlen følger
med. Er taget til efterretning
- Spørgsmål om blødgøringsanlæg –Bestyrelsen mener at det er for dyrt pt., men afviser ikke at
det kan komme på tale senere
- General snak om fjernaflæste målere og hvilke muligheder der er for at følge forbruget
nærmere. Bestyrelsen: Det vil være ret bekosteligt at opsætte fjernaflæste målere der giver
forbrugerne mulighed for at følge deres forbrug nærmere. Pt bliver de aflæst ved at der køres
forbi med en antenne.
- Flemming Hansen rejser kritik af at hans enhed til fjernaflæsning af vandmåler stadig ikke
virker. De er indkøbt af tidligere bestyrelse og den siddende bestyrelse har ikke for nuværende
nogle kompetencer der kan hjælpe i problemløsningen. Kamstup har også været kontaktet.
Merete Højrup har en lignende stående og kan måske bistå i problemløsningen.
- Merete Højrup spurgte til den nye nødforsyningsledning til Nr. Alslev
- Merete Højrup kritiserede kvaliteten af tidligere referater af generalforsamlinger
- Martin Stenstrup kritisere at han har lavet tryk og luft i rørene. Kurt Johnsen prøver at sætte en
udluftning på. Det lave tryk er ikke til lige at løse– ingen aktuelle planer
Beretningen blev herefter godkendt
4. Regnskab forlagt af Helle Hansen:
- Lasse syntes at den likvide beholdning er for stor. Edvard forklarer hvad noget af den
beholdning skal anvendes til. Der er lavet ny nødforsyningsledning. Man vil til at kigge på det
øvrige ledningsnet. Det er også nødvendigt med noget likviditet. Merete Højrup forklarer at en
del af den likvide beholdning stammer fra tidligere formand Åge Villadsen
- Ros til bestyrelsen fra Søren Kok
- Lasse ønsker at forbruget i m3 kommer på i regnskabet
Regnskabet blev herefter godkendt
Budget 2020 forelagt af Helle Hansen:
- Martin Stenstrup spurgte om hvorfor nogle udgifter er steget markant – Helle Hansen: det
skyldes årlige udsving.
Budgettet blev herefter godkendt
Opfordring til forbrugerne til at komme med oplysninger om stophaner og stikledninger
5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Helle Hansen – villig til genvalg
Kurt Johnsen - villig til genvalg
Jacob Jensen – villig til genvalg
Helle, Kurt og Jacob blev genvalgt til bestyrelsen.
Valg af suppleant.
Valgt blev: Peter Iwaniewicz( 1. suppleant) og Niels Hansen ( 2. suppleant)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Valgt blev som revisor: Inger Skjern
Valgt blev som revisorsuppleant: Torben Pedersen
8. Eventuelt
- Martin Stenstrup: opfordring til at opdatere vedtægterne samt at kigge på datoerne for forslag
til generalforsamlingen
- Kurt Johnsen fortalte at sommerens forbrug på ca 40m3/time gjorde at pumperne kom til kort
Tak til Søren Kok for at være dirigent

