Nyrup, 13.februar 2018

Referat af
Ordinært repræsentantskabsmøde i
Nyrup Vandværk A.m.b.a.
Onsdag d.7.februar 2018 i
Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12
1. Navneopråb, valg af referent og godkendelse af dagsorden.
Leif Rahbek(LR) bød velkommen og efter optælling kunne det konstateres, at der
mødt 23 (heraf 22 stemmeberettigede) andelshavere, og forsamlingen derfor var
beslutningsdygtig.
Bjørn Jensen(BJ) valgt som referent.
Dagsordenen godkendt.
2. Orientering fra valgbestyrelsen samt Svend Erik Hougs, herunder
godkendelse af valg til repræsentantskabet 2018-2020.
LR orienterede om valg til repræsentantskabet, herunder om navnet ”Højvang
Klint”. Svend Erik Hougs (SEH) redegjorde samtidig omkring navnet ”Vandværkets
tarv”, der kom frem ved valget i 1982.
Torben Mariager (TM) redegjorde for ”Ny Vandlistes” synspunkter med flere lister
og anerkendte indledningsvis selve resultatet. Frem mod valget derimod manglede
respons fra valgudvalget. Navnet har efterfølgende givet dønninger hjemme i egen
grundejerforening, med mistillidsvotum fra den tidligere rep.formand, Finn Madsen
(der efterfølgende er fraflyttet området). Mente ikke at valgudvalgets svar var godt
nok. Bad om ny redegørelse, uanset hvad der ellers er svaret også omkring
tredieperson. Vedr. LR’s mulige inhabilitet – kender ikke her til nogen
korrespondence – herunder henvendelse tlf./tlf.svarer.
Beder om klare regler fremover – og udtrykte samtidig mistillid til LR såvel som
formand for valgudvaget samt som formand for repræsentantskabet.
Torben Mehlsen(TMe) Sidder med en mærkelig smag i munden. Har været med i
10 år og set og hørt meget, men disse personlige problemer må løses hjemme i
Grundejerforeningen og ikke her på NV’s repræsentantskabsmøde. Enighed fra
salen og fra SEH.
Svend-Erik Hansen(SVH): Alle anerkender jo valget og derfor skal vi bare se at
komme videre.

TM anerkendte dette, og der er sagt hvad vi mener, men ønsker fremadrettet mere
gennemsigtighed.
Valget godkendt med 20 stemmer for, 0 imod, 2 undlod at stemme.
3. Valg af:
Formand: Leif Rahbek genvalgt uden modkandidat
Næstformand: Bjørn Jensen genvalgt uden modkandidat
4. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 10.juni 2017.
i.a.b. – derefter godkendt.
5. Orientering fra bestyrelsen.
SEH aflagde beretning for tiden siden sidste repræsentantskabsmøde (se på
hjemmesiden).
TMe: Penge til omorganisering som aftalt sidste år – er de brugt til andet ? Er der
ikke kommet gang i arbejdet. BJ bekræftede dette – der er ikke kommet i gang i
arbejdet.
SVH sagde rent ud, at det ikke var bestyrelsens hensigt at gå ind i dette lige nu,
med mindre det drejede sig om at nedlægge repræsentantskabet. Der ligger i øvrigt
”standardvedtægter” på vandværksforeningens hjemmeside. Omtalte endvidere
arbejdet med persondataloven i NV’s regi.
Troels Tarpgaard (TT): Status på anlæg/rør/bygninger m.v.?
Michael R. Jensen (MRJ): Hvor mange rentvandsbeholdere er der ? – UV-anlæg
har taget fra på selve vandværket, når rentvandstanken er under renovation.
6. Behandling og godkendelse af drifts- og anlægsbudget samt takstblad for
2018/2019.
SVH gennengik det udsendte med bemærkninger, idet det i store træk var bygget
på samme tal som i det forgangne år, men omtalte specielt de store opgaver
(rentvandstanken, ledninger over Klint Sø, ledning til Tengslemark m.v.)
Takstbladet er godkendt af Odsherred Kommune.
TT: Roste investeringsbudgettet/driftsbudget og bad om det kom med referatet ud.
OK fra SVH. Ser frem til de endelige tal i juni måned – behøver ikke svar nu.
Raymond Skaarup (RS):Gerne på hjemmesiden – SVH: Det kommer senere.
TM: Beregner vi m3-prisen som på andre vandværker ?
SVH: Næppe – vi har fastafgift på ca 80% - og forbrug på ca. 20%.
SEH: Lidt imod driftsbudgettet kommer med på hjemmesiden – entreprenørerne
kan derefter ”gå efter prisen”. Vi kan lægge på hvad der skal laves, men ikke hvor
meget det koster.
Alt blev herefter godkendt.
7. Indkomne forslag.
TM meddelte, at det var en idé til kommende dagsorden, han havde fremsendt,
hvorfor det ikke skulle behandles som forslag.

8. Eventuelt
MRJ: Kan man nogen steder se, hvordan det hele fungerer – jordbundsforhold,
dybde m.v. ?
Peder Overgaard (PO) svarede kort, og Werner Lucas (WL) henviste til
hjemmesiden og herudover henviste SEH til ”Vandindvindingsloven”.
SVH mener, at der er behov for at medlemmer af repræsentantskab/bestyrelse får
kigget på såvel hjemmeside (Hvad er det for en hjemmeside vi skal ha’ ?), som
vedtægter.
RS: Mener at hjemmesiden virker OK i relation til det layout den har.
TT: Kan bruges – det er indholdet, der skal arbejdes med – og specielt er det godt
med de henvisninger, der er.
TM: Jeg er ikke ingeniør som de to foregående, men har med kommunikation at
gøre, så derfor mener jeg, at vi skal ha’ ændret layoutet så selv jeg kan finde ud af
det.
MRJ: Var skuffet over det ringe fremmøde – vi må slå på tromme for at alle møder
op.
Bodil Ashkenazy (BA): OK hjemmeside, men jeg kunne godt tænke mig at se
vandværket. Kan evt. gøres efter næste repræsentantskabsmøde (som det er gjort
før).
Herefter var der enighed om at nedsætte udvalg, og det blev som følger:
Hjemmeside: Werner Lucas og Torben Mariager.
Vedtægter: Bjørn Jensen, Werner Lucas, Raymond Skaarup og Torben Mehlsen.
BJ indkalder til første møde i marts måned.
SEH plæderede for, at opretholde repræsentantskabet, bl.a. af hensyn til at
”hverve” medlemmer til bestyrelsen.
SVH – modsat SEH – er der fornuft i at have et repræsentantskab – bestyrelsen
kan ikke selv bestemme noget – f.eks. i forbindelse med regnskab.
BJ måtte meddele kassereren hvad der står i vedtægternes § 7,stk.3 punkt 1
desangående.
BA: Kunne man være en del af ”Geopark-dagene” i august med f.eks. sang på NV.
Ingen opbakning hertil.
LR kunne herefter afslutte mødet med tak for god ro og orden og på gensyn i juni.

_____________________________

_______________________

Leif Rahbek, dirigent

Bjørn Jensen, referent

