
Referat 126

Ordinær Generalforsamling onsdag d. 28 februar 2018 kl. 19.30

Tilstede: Ole K. Jensen, Sonja og Ebbe Andersen, Ejgil Nielsen, Klaus V. Slot, TTomas Horndrup

Og Pia Kræsing.

Formand Ole K. Jensen starter med at byde velkommen tl de fremmødte, 9 stk. foruden bestyrelse

Og revisorer.

1. Valg af dirigent

Henriete vælges enstemmigt.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Ole K. Jensen Gennemgår beretningen om Tvad der er sket i 2017, og bereter derefer

Lidt om Tvad der skal ske i 2018, f.eks. at vi Tar beslutet at samtlige vandmålere skal skifes.

3. Regnskab fremlægges tl ggdkendelse

Kasser Sonja Andersen gennemgår regnskabet. Det godkendes.

4. Budget fgr det/de kgmmende år fremlægges tl ggdkendelse.

Kasser Sonja Andersen fremlægger budget. Det godkendes.

Rene Møller mener at det kan knibe med at Tolde budgetet, i forTold tl f.eks. 2 tmers reglen for

LER oplysninger. (mere udstyr, Turtgere bredbånd o.s.v.). Ole siger at det tager vi op tl næste år,

Da vi prøver at samarbejde med andre vandværker, om at dele udstyr, for at spare penge.  Tølløse-

Kvarmløse Vandværk er i gang med at indTente tlbud, som vi så skal deles om.

Rene ønsker også cTippet målere, så man præcis kan se Tvor de befnder sig.

5. Behandling af indkgmne fgrslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer tl bestyrelsen. Thgmas Hgrndrup gg Pia Kræsing.

Begge modtager genvalg, og vælges ind.

7. Valg af suppleant tl bestyrelsen

Ingen er på valg i år.

8. Valg af revisgr

Helle Madsen vælges enstemmigt.



9. Valg af revisgr suppleant

Anne Warberg modtager genvalg, og vælges enstemmigt.

10.evt.

Rene Møller spørger ind tl reglerne for stopTaner på privat grund. Hvem Tar ansvar, lodsejer

Eller vandværk. Der bliver svaret at stopTane/målerbrønd er værkets ejendom, men lodsejer Tar pligt tl at 

vedligeTolde.

Det som vi praktserer nu er: 1 m fra skel/stopTane eller målerbrønd er lodsejeres ansvar.

Der Tenvises også tl at læse regulatverne for de feste private almene Vandværker i Holbæk Kommune, 

som kan fndes på Værket Tjemmeside, eller Holbæk Kommunes Tjemmeside.

MicTael fra Smedegården fortæller, at som Tåndværker må de ikke røre stopTanerne, gør de det

Kan de risikere at få en bøde. Det er vandværket som skal lukke for dem, Tvis det er nødvendigt.

Rene spørger derefer tl store målere, som der Tar været talt om før. Ole siger at de er sat i bero indtl 

Videre. Ebbe siger at de arbejder på n anden løsning i stedet.

Rene spørger også ind tl nye boringer, men det er ikke aktuelt i øjeblikket, da dem vi Tar fungere

Fint.

Mødet sluter med at Formanden takker for et godt møde og derefer bydes der på smørrebrød,

Kaffe, øl og vand


