Andelsselskabet ” Maemosen’s ” Vandværk

Referat af generalforsamling mandag den 24. juni 2019

Formand Erik Press bød velkommen.
Finn Eriksen blev valgt som dirigent.
Formandens beretning:
Årets gang i vores lille vandværk, og hvad er der så sket i årets løb. Vi har fået
renoveret vandværket og udskiftet en del inventar for at kunne klare at vi også i
fremtiden kan levere frisk vand. Vi har bl.a fået alarmer der går direkte til vores VVS
mand, så han kan reagere hurtigt hvis der opstår fejl og brud.
Årets løb har budt på diverse pålagte prøver om giftstoffer i drikkevandet, men
indtil nu har de ikke været alarmerende, så i kan roligt lave isklumper til sommerens
drinks, men ingen tvivl om at med ny regeringssammensætning vil der blive stillet
flere miljøkrav/prøver til vandværkerne og desværre finder man nye skadelige
stoffer i grundvandet.
Vi er i samarbejde med Nyborg Kommune og Tårup Vandværk i dialog om at lave
forbindelse til hinanden så vi kan forsyne hinanden med vand hvis uheldet skulle
ske. Vi er medlem af Danske Vandråd samt Nyborg Vandråd, hvor vi via info og
kurser prøver at følge med udviklingen samt mulighed for at samkøbe ydelser og
målere.
Angående målere har vi i bestyrelsen snakket om , om vi skulle begynde at udskifte
de målere hvor forbrugeren selv indberetter forbrug sidst på året , til at bruge
elektroniske aflæsning. Så kan 2 mand tage sig en cykeltur med en speciel måler og
få alle aflæst på 1 dag.

Som det er nu giver det vores kasserer meget arbejde med at få aflæsningskort ind,
og han skal til sidst ud og selv læse af, hvilket tager utrolig meget tid og
omkostninger
For første gang har vi i år, måtte ud og lukke for vandet ved 2 forbruger som vi trods
3 rykkere og mange henvendelser ikke fik afregning fra. Så derfor husk at hvis i
ændre mail/tlf. så lad os det vide så i undgår omkostninger ved at vi skal aflæse,
lukke/ og igen åbne for vand. Vi bruger megen tid på det, så derfor sker der noget på
den konto der hedder omkostninger.
Angående hjemmeside, så er www.maemosens-vandværk.dk blevet opdateret og
går direkte til vores Info på Tårupportalen. Her ligger også alle info/vandprøver,
priser om vandværket, og da vi jo har forbruger over hele landet vil henvendelser til
forbrugerne fremover ligge på siden. Regninger og indkaldelser vil stadig blive
tilsendt via e mail.
Angående graveopgaver LER i området så har vi koblet os på NFS Nyborg til at sørge
for info. Der er vedtaget at en entreprenør inden han graver skal søge, og have
besked meget hurtigt tilbage.
Jeg vil slutte med at takke mine bestyrelsesmedlemmer samt vores lokale vvs mand
Tårupportalen for et godt samarbejde i årets løb, og bestyrelsen vil også i 2019/2020
bestræbe sig på at levere frisk vand i hanerne til en fornuftig pris.

Regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet til godkendelse. Efter få kommentarer, blev
regnskabet godkendt.

Fastlæggelse af indskud:
Indskuddet for kommende år forbliver uændret.
Fastlæggelse af gebyr:
Der blev fastlagt følgende gebyrer:
Lukkegebyr: 500,- Åbnegebyr: 500,- Manglende eller for sent aflæsning: 300,Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var formand Erik Press, kasserer Svend Aage Bilde og Steffen Kildegaard.
Alle blev genvalgt for den kommende periode.

Valg af suppleant:
Gunnar Pedersen blev genvalgt for den kommende periode.
Valg af revision:
EY blev genvalgt.
Indkomne forslag:
Ingen.
Eventuelt:
Ingen bemærkninger.

Tårup den 29. juni 2019
Ebbe Rasmussen

