Generalforsamling i Bjergby Mark Vandværk
mandag d. 25. februar 2013 på Hashøjskolen.


Valg af ordstyrer og referent.
Tim Brøndel blev valgt til dirigent og Jane Olsen til referent.
Generalforsamlingen er lovligt varslet. Bl.a. i Søndagsavisen 8 /2, Ugenyt 13/2, Sjællandske 11 /2.
Antal fremmødte incl. Bestyrelsen: 17 pers.



Formandens beretning:
Tim gennemgår:
Afholdte bestyrelsesmøder: Der har været 2 bestyrelsesmøder i indeværende år.
Bestyrelsesmedlemmerne præsenteres.
Tim orienterer om vores samarbejdspartnere. Lillestrøm El og MJK.
Udskiftning af borerør til rustfrit og pumpe udskiftet. Pga. tæring.
Orientering omkring enkelte forbrugere, der har for lavt tryk og hvad vi kan gøre for at afhjælpe
problemerne. En mulighed er at lave en ny stikledning fra hovedledningen ved Alfred,
Havremarksvej over til den anden ledning på Brovej. Alternativt kigges på pumperne.
Orientering omkring årets brud.
Et andet problem – vi har ikke noget kortmateriale over vores ledningsnet. Der er forsøgt at få
materialer fra kommunen, Jørgen Christensen, og den gamle formand. Men resultatet har ikke været
tilfredsstillende.
Der er påbegyndt udskiftning af vandmålere. Der skal skiftes hver 8. år.
Det er ikke lovkrav, at vi skal have en hjemmeside. Vi har droppet 1. forsøg med hjemmeside.
(123Hjemmeside)
Vi har nu fået en hjemmeside, designet til vandværker. Siden er oprettet og er under udarbejdelse.
Vi har haft et par sager, der har taget meget tid i bestyrelsen.
Højen III har stævnet vandværket og der har været udpeget en domsmand til at afklare sagen.
Der er nu udpeget et resultat i sagen. Vores advokat Jens Iversen udtaler, at vi har vundet
sagen. Der afventes nu domsafsigelse fra Retten i Næstved.
En anden sag er med tidligere vandværkspassers kone. Men der er ro på sagen pt.
Tak til bestyrelsen for deres arbejde.
Spørgsmål fra forsamlingen:
1. Spørgsmål til hjemmeside. Svar: Vi er på og det har høj prioritering i bestyrelsen.
2. Spørgsmål omkring vores prøvetagningsresultater. Der ønskes adgang til/kopi af rapporterne.
Vi forsøger at få dem lagt på hjemmesiden fremover.
Tim informerer omkring procedurer og resultater.



Jane Olsen fremlægger regnskabet.
o Regnskabet fremlagt.
o Overskud på kr. 278.446,o Kommentarer til regnskabet.
 Forespørgsel om hvorfor prisen sættes op når der er aktiver. Svar: Der er ikke forslag
om stigning i år.
 Forespørgsel, om vi har tænkt på solenergi. Svar: Det er ikke tilfældet. Men værd at
overveje.
 Købt vand HVV – Hvad betaler vi for vand. Forespørgsel om hvorfor der ikke
foreligger et regnskab fra dem. Svar: Tim orienterer om konceptet for samarbejdet.
 Forespørgsel om et notat til regnskabet vedr. HVV. Svar: Det tages til efterretning.
 Forespørgsel om hvorfor der ikke er vedlagt et budget. Svar: Det har ikke været en del
af styringen, men det tages op til overvejelse.



Spørgsmål omkring vandspild. Hvorfor har vi ikke indberettet vores vandspild (Set på
kommunens hjemmeside)
Svar: Vi kunne ikke indberette, da måleren var blevet afmonteret af tidl. vandværkspasser
pga. manglende funktionsdygtighed.


Fastsættelse af vandafgiften for 2013.
Forslag fra bestyrelsen om uændrede takster. Forslaget vedtaget.



Valg til bestyrelsen:
Michael Nielsen er på valg.
Enstemmigt valgt.



Valg af suppleanter:
Michael Andersen, Gerlev er på valg.
Enstemmigt valgt.



Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.



Evt.
Intet til eventuelt.

____________________
Tim Brøndel, dirigent

