Referat af ordinær generalforsamling 1. juni 2021 i Dalby Forsamlingshus
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Ad. Punkt 5 – bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer

Formanden Bjarne Dickow bød velkommen til de fremmødte andelshavere til Dalby-Rode Vandværks generalforsamling 2020, og
bemærkede, at generalforsamlingen er lettere forsinket – igen i år på grund COVID-19.
Derefter gik han over til første punkt på dagsordenen.
Ad 1.
Bestyrelsen foreslår Finn Hansen som dirigent for årets generalforsamling.
Finn modtager valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. vedtægternes § 8 og derefter gennemgik han
dagsordenen.
Ad 2.
Bjarne Dickow fremlægger bestyrelsens beretning for 2020:
Vi har i året 2020 udpumpet 165.711 kubikmeter fra vort vandværk til vores nu ca. 1290 forbrugere. Vi har faktureret 154.370 m3
hvilket betyder et vandspild på 11.341 m3 svarende til 6,8%. Det er et rimeligt spild. Lad os dog håbe vi kan forbedre det lidt til
næste år.
Vores vedligeholdelse af ledningsnet og vandværk har givet en del reparationer. På vandværket er skiftet rør og nogle aktuatorer på
ventiler. På ledningsnettet har vi haft reparationer, som dog hovedsagligt skyldtes diverse arbejder med kloak og fibernet. Vores
ledningskort har desværre også vist sig at have nogle fejl og været skyld i nogle udgifter, da ledningerne ikke var korrekt angivet. Vi
retter løbende vores kort når man bliver bekendt med et bedre grundlag. Vi skiftede ved årsskiftet vores kortløsning fra Thvilum
Tegneservice til LE34. Det nye system giver os bedre muligheder for at følge op og opdatere.
Vores solceller har i 2020 produceret 19.701 kwh, som giver en CO2 besparelse på 10,8 tons. Det er et rigtig flot resultat som ligger
tæt på maksimal ydelse, der kan opnås med disse typer solceller. Vi har i 2020 købt 96.341 kwh fra nettet. Solcellerne har herved
givet 17% af vandværkets samlede elforbrug. Ganske tilfredsstillende ved udnyttelse af vores tage. Anlæggets størrelse er ikke
større end at vi anvender solstrømmen direkte og får hermed maksimalt udbytte af produktionen, da vandværket også har størst
forbrug, når der er størst chance for solcelleproduktion. Vi kan med stolthed sige, at vi er 17% grønne.
Vandprøverne i 2020 har igen været tilfredsstillende med meget små kimtalsværdier og ingen overskridelser af alle de øvrige
værdier for pesticider, tungmetaller m.m. Vores prøveplan er en prøveudtagningsplan, som er baseret på en ny EU baseret
drikkevandsbekendtgørelse og den udføres af Eurofins.
Der kommer desværre stadig flere krav om, at vi skal undersøge for flere og flere pesticider, da man finder nye næsten hver gang,
man undersøger for et nyt pesticid eller dets henfaldsprodukter på de stoffer, man har givet tilladelse til at bruge helt tilbage fra

1960 og frem. Det vil næppe stoppe med overraskelser foreløbig. Man kender dog ikke farligheden af alle disse nye pesticider og
hjemmeside kan I finde de seneste prøver og ved opslag i Geus og Jupiterdatabasen via et link, som ligger på hjemmesiden under
vandprøver. Se desuden vores quickoversigt ”Forbrugerinfo 2020”, som er en forkortet udgave med nogle af de vigtigste udvalgte
stoffer fra vandprøverne.
Vi har ved vores aftale med Faxe Forsyning (Faxe Vand) fået skiftet alle vores målere til elektroniske vandmåler fabrikat Kamstrup
Multical 21. Målerne er automatisk aflæst fra primo 2020 og hvert kvartal. Disse målere giver os en masse gode muligheder for at
yde en god service og hjælp til forbrugerne hvis der er registreret unormalt forbrug, som f.eks. hvis måleren ”står stille” < 12,5 l/time
– i løbet af 24 timer meldes lækage /(toilet løber, kontraventil, vandvarmer, defekt m.m.). Denne alarm kan forbrugerne også selv se på deres måler
og når der igen er normalt forbrug vil denne alarm forsvinde igen fra måleren.
I Vandrådet for Faxe Kommune har vi været totalt coronaramt og ikke kunnet gennemføre et fællesarrangement i 2020.
Der er stadig udfordringer i at drive vandværket og jeg vil hermed give en stor tak til vores bestyrelse for et godt samarbejde i 2020. Jeg vil gerne
rette en særlig tak til Mogens Frantzen som har været med fra 1982 og nu stopper efter 39 år.
Med ønsket om en fortsættelse af det gode samarbejde for fremtiden til at sikre en stabil og sikker drift af vort vandværk. Hermed vil jeg slutte
dette års beretning.
Der var et enkelt spørgsmål/kommentar vedr. SMS-service og Bjarne forklarede, hvor/hvordan det virker.
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3.
Birthe gennemgik posterne i regnskabet og årets resultat/aktiver/passiver.
Der var som vanligt spørgsmål vedr. over/underdækning.
Bjarne forklarede begrebet overdækning/underdækning i regnskabet. Og hvordan et evt. overskud/underskud kan havne/opkræves
hos forbrugerne.
Regnskabet blev godkendt med decharge.

Ad 4.
Formanden gennemgik budgettet på det fremlagte takstblad som flugter de udfordringer der er nævnt i beretningen.
Bjarne løftede også sløret for, at der var overvejelser om, at prisen på vandet kunne sættes op næste år jf. de mange
udgifter/investeringer, der er i forbindelse med reparationer/istandsættelse m.v. på vandværket/ledningsnettet.
Der var ikke kommentarer/spørgsmål til dette punkt.

Ad 5.
Bestyrelsen har indgivet vedtægtsændringer som punkt på dagsordenen.
Finn redegjorde for, at hvis denne generalforsamling godkender ændringer – er de først gældende ved en ekstraordinær eller
næste års ordinære generalforsamling. Det er bestyrelsen, der beslutter om det skal indkaldes til en ekstraordinær
generalforsmaling.
Finn gennemgik vedtægtsændringerne punkt for punkt og Lani supplerede med, at den væsentligste årsag er, at vi er overgået til at
være et A.m.b.a (Andelsselskab med begrænset ansvar) og så er det en opdatering herefter.

Der var ikke spørgsmål til ændringerne og generalforsamling godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 6.
På valg til bestyrelsen:
Bjarne Dickow – modtager genvalg
Mogens Frantzen – modtager ikke genvalg
Palle Meisner Pedersen – modtager genvalg
Nis Vive – modtager genvalg.

Der blev foreslået følgende til bestyrelsen:
Finn Hansen – som modtog valget.
Suppleanter til bestyrelsen:
Bent Holmelin Andreassen, Bruno Zolezi
Ad 7.
Interne revisorer:
Jeanet Rosenville Madsen og Niels Kristiansen genvælges
Revisorsuppleanter:
Børge Hansen og Anders Guldhammer genvalgt.
Eksterne revisor:
Beierholm genvalgt.
Ad 8.
En andelshaver spurgt til hvordan måleraflæsning foretages ?
Vi foretager aflæsning hvert kvartal og det sker ved, at der køres forbi og aflæsningen sker automatisk og at det er Faxe Forsyning,
der har opgaven for os.

Formanden takkede derefter dirigenten for at lede os igennem årets generalforsamling.

Finn Hansen
Dirigent

Susanne Møller Nielsen
referent

