
           Referat af Ordinær Generalforsamling for Nyrup Vandværk.
          ( Hjemmeside: www.nyrupvandforsyning.dk )

Lørdag den 24. august 2019 kl 10:00 i Vig Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018/2019 og godkendelse af samme.
4. Orientering om forventet virksomhed i det kommende år.
5. Valg af generalforsamlingsvalgt revisor og dennes suppleant samt godkendelse af 

den af bestyrelsen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

        …........................................................................................................

1. Valg af dirigent.
                Bjørn Jensen blev valgt og konstaterede at forsamlingen var lovligt varslet.
                Forsamlingen bestod af 20 personer (heraf 18 fra repræsentantskabet). Desuden var tre
                fuldmagter repræsenteret.
                Endvidere var vandværksbestyrer Peder Overgaard til stede.
            2. Bestyrelsens beretning.

    Vandværkets  tidligere formand Svend-Erik Houghs blev bisat i september 2018.
    Svend-Erik Houghs blev æret i stilhed.

                Formand Svend Erik Hansen gennemgik en yderst dækkende beretning og forsamlingen
                fulgte op med enkelte spørgsmål.

                 2.1 Birgitte Lau spurgte, om der var konstateret pesticider overhovedet. Svar: nej.

                2.2 Spørgsmål vedr. tørken i 2018 havde påvirket grundvand. Svar: Ingen mærkbare
                      ændringer.

                2.3 Jesper Ribjerg: Er delmålere i sektionsbrønde en god ide for at reducere vandspild?
                      Peder Overgaard svarer: Det er en mulighed, men meget omkostningstungt ift.
                      strafafgift.
 

    2.4 Torben Mariager: vil elektroniske målere være en løsning ift. vandspild?
                      Peder Overgaard: Det er en dyr løsning med fordele og ulemper og Troels Tarpgaard
                      tilføjede, at rent kvalitetsmæssigt  er der mangler.                                      
                      Svend Erik Hansen supplerede, at alle målere så  skulle skiftes på en gang, og det vil
                      give anledning til andre overvejelser.

http://www.nyrupvandforsyning.dk/


3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse af samme.

               Kasserer Troels Tarpgaard  gennemgik hovedtal i regnskabet, og redegjorde yderligere f
            afskrivningspraksis. Regnskabet blev godkendt.

4.  Orientering om forventet virksomhed i det kommende år.

                Formand Svend Erik Hansen, henviste til investeringsplanen hvor først og fremmest
                fornyelse af hovedledninger er programsat.
                Ydermere skal der ske udskiftning af iltningsblæsere og filtre.
                Jesper Ribjerg foreslog udskiftning af ledninger, og formanden takkede for rådet.

5. Valg af generalforsamlingsvalgt revisor og dennes suppleant samt godkendelse 
af den af bestyrelsen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

                       Jørn Nielsen blev valgt efter Raymond Skaarup, idet denne er indtrådt i bestyrelsen.
                       Jesper Ribjerg blev valgt som suppleant.
                       Carsten Hansen, Revisionshuset i Holbæk, blev godkendt, og fortsætter som revisor.

6. Indkomne forslag.
                        
                        Emne. Ændring af vedtægter jf. vedtægtsudvalgets konklusioner pr. 2. marts 2019.

                        Raymond Skaarup redegjorde for arbejdet med vedtægtsændringer og konklusionen
                        var at indstille repræsentantskabet til nedlæggelse og fremover anvende Danske
                        Vandværkers vedtægter, med virkning fra 1. jan. 2021.
                        På repræsentantskabsmødet d. 6. juni blev vedtægtsændring anbefalet.
                        Skaarup udtaler at Repræsentantskab og generalforsamling er ligeværdige, og at et
                        organ er nok.
                        Fremlagte forslag er med skæringsdato den, 31. 12. 2020.
   
                        Efterfølgende Kommentarer:
                                        
                        Leif Rahbek: Repræsentantskabet arbejder med kun to møder om året, så det kan
                        være at foretrække at fortsætte med det.
                        
                        Torben Mariager: I dag er vi 18 fra repræsentantskabet ud af 20 tilstedeværende, det
                         taler jo for sig selv.
 
                         Svend Erik Hansen: Generalforsamlingen er direkte demokrati. Repræsentantskabet
                         er indirekte med hensyn til indflydelse.
   
                         Jørn Nielsen: Er der nogen, som kan nævne eksempler på kup-overtagelse af en 
                         bestyrelse på en generalforsamling....? 
                         Til spørgsmålet svarer Skaarup, at bestyrelsesmedlemmer jo sidder i bestyrelsen
                         med overlappende perioder, hvilket gør et kupforsøg meget teoretisk.

                         Torben Nielsen: Repræsentantskabet blev skabt af uenigheder mellem fastboende og
                         sommerhusejere for næsten 50 år siden. Som tilstandene er nu, kan det godt



                         vedtages.
                        Torben Mariager: Informationer om bestyrelsesarbejdet til  repræsentantskabet
                        ønskes øget. Hjemmeside kan blive bedre.

                        Werner Lucas. Arbejde med forbedring af Hjemmesiden, pågår løbende.

                        Troels Tarpgaard: Informationsniveau kan også højnes med input.

                         Formanden: Der er faktisk stillet krav, via miljøstyrelsen, til bedre information,
                         som vi også arbejder på.
         
                         Dirigent, Bjørn Jensen: Vi går til afstemning om vedtægtsændring med
                         håndsoprækning. Resultat: 17 for og 3 blanke.
                         Forslag vedtaget.

7. Eventuelt. 
                        Intet.

Formanden afsluttede med tak til dirigent og alle fremmødte!

                                                                                             J. Kruse  10. sep. 2019

                                    ….............................................
Formand, Svend Erik Hansen

                                    …..............................................
Dirigent, Bjørn Jensen

                                    ….............................................
Referent, Jørgen Kruse



                         


