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Referent: Svend Aage Mikkelsen
Dagsorden.
1.

Valg af dirigent.

Formanden aflegger beretning for Sret 2020.
3. Kassereren fremlegger regnskab
4. lndkomne forslag
a. lndkomne forslag.
Budget
a. Budget for 2O22
b. lnvesteringsplan
c. Takstblad 2022
Valg af bestyrelse (velges for 2 6r)
a. Svend Aage Mikkelsen (modtager genvalg for et 3r)
b. Willy ROnne (modtager genvalg)
c. Karl-Heinz Cohr (modtager genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem (2 5r)
e. Bestyrelsesmedlem (1 5r)
7. Valg af revisor
a. Hardy Hemmingsen (modtager genvalg)
8. Valg af suppleant (velges for 1ir)
a. Suppleant (bestyrelsen)
b. Suppleant (revisor)
9. Eventuelt.
2.

Valg af dirigent.
Vibeke Cohr blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelse til
generalforsamlingen, med 14 dages varselvar overholdt. lngen onskede atfi udleveret
stemmesedler og kun 15 fremmodte og en fuldmagt var valg af stemmetallere ikke
n@dvendigt.

2. Formanden aflagger beretning for iret 2020.
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formandens skriftlige beretning pi hjemmesiden. Beretningen blev oplest og der var
efterfolgende sporgsmal til Vandverkets fremtid og Holdningen til BNBO (beskyttelse af
arealer i nerhed af vandboringer).
Formanden redegjorde for en mulig sammenlegning med Vollerup Strands Vandverk,
dette kunne blive aktuelt pi et senere tidspunkt. Udfordringen for vores vandvark, er den
begrensede st6rrelse, kun en enkelt boring og problemer med at rekruttere medlemmer
til bestyrelsen.
Holdningen til BNBO er ikke afstemt ibestyrelsen, da det er ret nyt (2 dage siden) at KalFor
har meddelt at de ikke Onskede at deltage i en solidarisk aftale.
Nir der kommer en afklaring med de Ovrige vandvarker i Kalundborg Kommune, vil vi
orientere p6 hjemmesiden.
Herefter blev Beretn ingen enstem m igt godkendt.
Se

3.

Kassereren fremlagger regnskab
Kassereren gennemgik tallene i de fremlagte opgorelser.
Resultatopgorelse for 2o2O
Balance for aktiver og passiver
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

o
o

4. lndkomne forslag

a) lndkomne forslag.
lngen forslag indkom met.

5.

Budget

a) Budget

for 2022

I budgettet indgir en ekstraordinar opkrevning 2 x 500 kr. + moms der vil blive opkravet i 3.Q
2221. og 1.Q2022.

Dette for at for at styrke vandvarkets Okonomi, som er presset i bund som f6lge af de stigende
krav til analyser, lT-sikkerhed og digitalisering af ledningsnet.
Budget blev enstemmigt godkendt

b)

lnvesteringsplan
Ved en fejlvar investeringsplanen ikke blevet lagt pi hjemmesiden og formanden
mitte derfor redegore for formSlet med en investeringsplan og investeringernes
storrelse de naste to 5r. EfterfOlgende er investeringsplanen lagt pi hjemmesiden.
I

nvesteringspla nen blev herefter godkendt.

c)

Takstblad 2022
Takstbladet som var fremlagt var som tidligere, med undtagelse af det
ekstraordinere bidrag og en mulig BNBO afgift, som pt. lkke er afklaret.
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Takstbladet blev enstemmigt godkendt.

5.

Valg af bestyrelse (velges for 2 ir)
a) Svend Aage Mikkelsen (modtager genvalg for et 6r)
b) Willy Ronne (modtager genvalg)
c) Karl-Heinz Cohr (modtager genvalg)
Alle blev genvalgt.
d) Bestyrelsesmedlem (2 5r)
e) Bestyrelsesmedlem (1 5r)
lngen 6nskede at stille op.

Det var derfor ikke muligt f5 udvidet bestyrelsen, vi opfordrer derfor til at man overvejer sin stilling frem til
neste generalforsamling. Det er jo i alles interesse at vi fir sikret rent og stabilt vandforsyning ogsi

fremover.

7.

Valg af revisor
a) Hardy Hemmingsen (modtager genvalg)
Hardy blev genvalgt.

8.

Valg af suppleant {valges for 15r)
a) Suppleant (bestyrelsen)

b)

Suppleant (revisor)
lngen her Onskede at opstille, ingen blev valgt.

9.

Eventuelt.
SporgsmAl til elektroniske m6lere.
Vandvarket planlegger at udskifte ca. 100 milere i efteriret. Milerne vil blive installeret pi folgende
ad

resser, Svenstru pvej, Ud ma rken, Stra ndda len og Fedalen.

Formanden orienterede om at der i den forbindelse ville blive stillet krav om at MilerbrOndene var placeret
efter reglerne i Fallesregulativet for Vandvarker i Kalundborg Kommune, ligesom at det er et krav at begge
haner i milerbronden kan lukke for vandet. Er dette ikke tilfaldet vil det medfore ekstra udgifter for den
pigeldende andelshaver.

Montering af den elektroniske vandmiler, betyder at man ikke fremover skal aflese forbruget ved

irsskiflet.
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