Ordinær generalforsamling i Gundsømagle vandværk tirsdag den 24.04.2018 kl. 19.30

Referat
1. Valg af dirigent samt referent.
Per Sønnichsen valgt som referent.
Per Jakobsen valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for året 2017.
Udsendt sammen med dagsorden.
Der blev stillet spørgsmål omkring de tre ledningsbrud, der havde været i løbet af 2017. Skyldes de
gammelt ledningsnet. Dette er ikke tilfældet. 2 er gamle, 1 er nye ledninger.
Der blev stillet spørgsmål om hvorfor bestyrelsen havde ændret holdning til blødgøringsanlæg.
Bestyrelsen oplyste at de er ved at deltage i kurser og messer havde fået mere information vedr.
blødgøring af vand og at det derfor var naturligt at undersøge stemningen blandt medlemmer
omkring det videre arbejde med at få blødt vand i Gundsømagle.
Der blev stillet spørgsmål omkring den nye vandbekendtgørelse fra EU der stiller større krav til
prøvetagningerne. Bestyrelsen arbejder sammen med Eurofins omkring disse og overholder alle
krav der stilles. Der skal bl.a. tages prøver ude hos private. Der tages i alt 8 prøver i 2018
Der var fejl i trykningen af dagsorden. Der skal læses ekstra korrektur næste gang sammen med
trykkeren.
Beretningen blev godkendt af de fremmødte.
3. Revideret regnskab for 2017 gennemgået sammen med budget for 2019.
Der blev stillet spørgsmål til note 5 ang. Salg af målerbrønde som virkede lavt. Bestyrelsen oplyste
at det skyldes at alle ikke køber disse gennem vandværket.
Der blev stillet spørgsmål om der kommer besparelser på driften efter ombygningen af værket er
udført på bl.a. el. Dette er svært at svare på, men det er forventningen at vi kan spare lidt.
Bestyrelsen oplyste at det vigtigste er at sikre vandværket og driften af dette langt ud i fremtiden.
Spørgsmål angående honorar og specifikationen af dette. Blev gennemgået af kasseren.
Regnskabet for 2017 blev godkendt af de fremmødte.
4. Budget for 2019 blev gennemgået sammen med investeringsplanen for de næste tre år.

Der blev stillet spørgsmål til distributionsomkostningerne og hvorfor disse var budgettet med 50%
mindre når nu at der skulle arbejdes på værket. Bestyrelsen oplyste at det er et estimat og at det
forventes at de fleste poster i 2018 vedr. ledningsnettet bliver aktiveret da der udskiftes større
strækninger.
Budgettet for 2019 blev godkendt af de fremmødte.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a) Gert Salbæk, Per Sønnichsen og Georg Holm Petersen var på valg og ønskede genvalg. Der var
ikke andre der ønskede valg, så alle tre blev genvalgt.
b) Vi manglede to suppleanter. Rene Jensen samt Sarah Margrethe Puttick blev valgt. Det blev
vedtaget at de nye suppleanter får tilsendt mødekalenderen for bestyrelsesmøder, så de har
mulighed for at deltage og komme ind i vandværksarbejdet.
6. Valg af revisor og revisor suppleant. Lone Jørgensen var på valg og blev genvalgt. Ingen ønskede
valg som revisor suppleant.
7. Indkomne forslag.
Der var kommet to forsalg.
1) Bestyrelsens forslag om at arbejde for at få indført blødt vand i Gundsømagle. Beskrevet i
dagsorden der var udsendt. Bestyrelsen gennemgik forslaget.
Der blev stillet flere kritiske spørgsmål fra salen om hvilke sundhedsmæssige og økonomiske
konsekvenser blødt vand vil have, da der bruges en del kemikalier. Dette er for tidligt at sige.
Sarah fra Bøgeholmen var imod blødgøring på et vandværk som vores. På store vandværker
kan det give mening, men der ligger ikke meget data til grund for hvorfor blødt vand er bedre
end det vand vi har i dag. Hun oplyste at man på nettet kan læse en rapport fra naturstyrelsen
omkring central blødgøring af drikkevand.
Bestyrelsens forslag blev nedstemt, men lovede at stille samme spørgsmål igen næste år for at
høre om der var tilslutning til en sådan undersøgelse (Forslag 2 fra dagsorden blev derfor også
afsluttet ved gennemgang af forslag 1. Til den tid havde vi desuden lidt mere data –
forhåbentligt.
2) Forslag fra Lennart Petersson, Holmelunden 2 ang. Installering af afklaknings anlæg på
vandværket udgik jf. ovenstående punkt.
8. Eventuelt. Der var intet og generalforsamlingen blev hævet.

