
Referat fra generalforsamlingen den 27/02 2019. 

Formanden bød velkommen og foreslog Niels Grønnegaard til dirigent, og det blev vedtaget enstemmigt 

under punkt 1 

Under punkt 2 var formandens beretning.  Han indledte med at fortælle at prisen på vandprøver var 

fordoblet og dette måtte vi tage til efterretning.  Han oplyste også at der var meget få reparationer på de ca 

46 km ledningsnet der hører til værket, og at boringerne giver for lidt vand med store omkostninger selv 

om vi har prøvet meget forskelligt for at øge ydelsen, men vi må nok leve med det.   De to rent vands tanke 

er i året blevet renset af et specialfirma.       Der var kun produceret 32.630 m3 vand i år mod 36.000 sidste 

år.    På grund af den tørre sommer, og mindre egenproduceret vand var indkøbet af rent vand steget med 

10.000 m3 til 53.240 m3. Spildet er opgjort til 4,4 % hvilket er acceptabelt.  Formanden opfordrede 

forbrugerne til at tjekke deres vandmålere, et par forbrugere har spildt 500 og 700 m3 da der har været 

utætheder efter måleren.  I sommerhusområderne var der et stabilt forbrug.          Det oplystes også at der 

stræbes efter et samarbejde med Langelands forsyning om fjern aflæsning af målere. Der ingen aftale 

endnu.        Vedrørende persondataloven ligger der en side på hjemmesiden som formanden opfordrede til 

at logge ind på og læse.     I forhold til den lille mængde vand vi selv producerer og som vi overvejer at 

ophører med vil det give nogle problemer. Umiddelbart er der vand nok at købe, men lovgivning gør at 

leverandøren så kommer over en bureaukratisk grænse på 200 000 m3 som  gør at de rykker i en anden 

lovgivning som gør det mere komplekst og dyrt for forsyningen.  Dette blev diskuteret med et møde med 

Energi og forsyningsminister Lars Chr Lilleholdt.    Han kunne oplyse at der er lempeligere regler på vej.     

Vedrørende BNO områderne må vi se i øjnene at de nok øges betragteligt fra de nuværende 25 m. Ingen 

ved hvor meget. Landmanden må gerne dyrke i BNO områderne,  men ikke sprøjte og gøde.   Vandværket 

skal kompensere for udbyttetab. Dette vil nok befordre et par boringers lukning.   Formanden oplyste til 

sidst at Ole Hansen var udtrådt af bestyrelsen og afløst af Lars Andersen.   Og takkede bestyrelsen for 

fordragelighed og Forretningsføreren for indsatsen. 

Under punkt 3 gennemgik Forretningsføreren det omdelte reviderede regnskab. 

Punkt 4 var valg af to bestyrelses medlemmer Børge Hansen og JP Elberg. De blev begge genvalgt uden 

modkandidater. 

Punkt 5 var valg af suppleant, Bruno Hansen er rykket op som førstesuppleant efter Lars kom i bestyrelsen. 

Leif Didriksen blev valgt ind som anden suppleant. 

Punkt 6 var valg af revisor Benny Boesgård blev genvalgt. 

Punkt 7 var valg af revisor suppleant Niels Grønnegaard blev genvalgt. 

Punkt 8 Ingen indkomne forslag. 

Punkt 9 Børge Hansen foreslog at vandværket overtog stophanerne for at vi dermed kunne vedligeholde 

dem der ikke blev vedligeholdt af ejeren.    Der kunne ikke tages beslutning derom da der under eventuelt 

ikke kan besluttes, kun debatteres. 



Formanden Søren Andersen takkede dirigenten og de fremmødte hvorefter der var smørrebrød kaffe og 

kage. Og takkede hjertestarter foreningen i skikkelse af Bruno og Henrik for at lægge lokaler til 

generalforsamlingen.    

 

Referent JP Elberg                 

 

 


