Referat fra Marielyst vandværks generalforsamling d. 4 juli 2015.
Der var fremmødt 32, heraf 24 stemmeberettigede, ind. bestyrelsen.
Formand Jørn Lavtsen bød velkommen.
Punkt 1. Til dirigent valgtes Kurt Christiansen, der konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og

foreslog nedsat et stemmeudvalg, der blev valgt af forsamlingen.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014 blev afgivet af formanden, bl.a. støttet visuelt af

projektorslides.
Debat.

Debatten gengives summarisk.
En grundejer spurgte til, hvordan pludselig opstået stigning i vandforbruget opdages af vandværket.
Formanden uddybede indlægget om aflæsningsproceduren og den automatiske aflæsning ved

gennemkørsel ved vandværkets foranstaltning og de zoner som området er inddelt i, samt mulighederne

for at opfange pludseligt opståede stigninger i vandforbrug fra den automatiske overvågning fra

vandværket. Vandværket reagerer almindeligvis ikke på store forbrug, da nogen forbruger meget vand og

andre kun meget lidt. Men pludselige spring, og lækager opdages meget hurtigt. Det er dog stadig et godt
råd at følge med i sit forbrug, og af og til se til sin måler, så kan man se om måleren kører rundt selv om
man mener at have slukket for vandet. Eksp.vis vil man så selv kunne fange et dryppende toilet.

Werner Pinnov Skovviolvej spurgte til brug af el. biler, i stedet for forurenende benzin/ dieselbiler. Neel P.

svarede at dette har været drøftet , men at erfaringen andre steder fra har vist ,at det ikke er særligt

anvendeligt, da batterierne ikke kan klare de mange stop og starter på er arbejdsdag, især om vinteren har
andre haft problemer.

Torben Rasmussen Lupinvej spurgte til evt. brug af skraldebilmodellen, hvor disse kunne fortage målinger
når de alligevel kørte rundt. Neel P. oplyste at de har været overvejet, men at det vil være alt for dyrt med
det der forlanges, og at det vil være upraktisk i dagligdagen , da man af og til må køre tilbage hvis nogle

målere ikke umiddelbart bliver registreret. TR Mente endvidere at vores meget lave vandspild, langt under

de 10% der udløser ekstra afgift, som Valeur også var inde på, burde give en præmie, evt. kontant, da det
vil være forbyggende for evt. snyd fra nogle vandværker.

Rasmussen Riddersporevej spurgte til adviseringen og udskiftningen af vandmålere, og de adm.

oplysninger om den enkeltes forbrugsdata m.m. Mente endvidere at de gamle målere kun måtte sidde i 8

år, så skal de udskiftes. Formanden svarede. Målerdata sendes til forbrugeren ved målerudskiftning.

Vandværket har foto og datadokumentation hvis tvivl. Målerkontrol og udskiftninger sker efter de

gældende forskrifter herom, som vandværket følger. Målere kan godt være mere end 8 år, hvis det fortsat
fungerer efter forskrifterne.

Claus P. Cypresvej havde gerne set en planche vedr. vandanalyser og vandets indhold, f.eksp. af kalk og

saltindhold. Formanden svarede at vi sædvanligvis har en sådan oversigt med, men at den er droppet i år,

fordi alle målinger er rigtig flotte vi overholder alle standarter. Magneter til fjernelse af kalk i vandet har

andre steder været forsøgt, men resultater er ikke valide, der er delte meninger herom. På hjemmesiden

kan man finde oversigt over analysetyper og resultater, herunder kalk og salt.
Vi overholder alle de krav som sundhedsstyrelsen stiller.

Preben E. Løvsangervej spurgte til placeringen af målerbrønde, i relation til at det er ejers ansvar at

vedligeholde brønden, og holde den tør. Svar. Det er andelshavers ansvar at sikre brønden efter

forskrifterne. Brønden med indhold, er andelshaverens ejendom. Kun selve måleren er vandværkets

ejendom. Brøndene står almindeligvis i nærheden af jordstophanen og tæt på skel. Jordbundsforholdene er

forskellige. Nogle brønde er forankrede med beton i bunden, men det er afhængig hvilken VVS installatør

man som ejer har valgt. På spørgsmålet om frostsprængning af glasset i måleren, kunne Claus C. oplyse at

det oftest er en fordel med vand i målerbrønden, så er der mindre risiko for frost i brønden. Ved

frostsprængning udskiftes hele vandmåleren. Almindeligvis er det andelshaverens ansvar.

Rasmussen Lupinvej spurgte om jordstophanens ejerforhold, og dermed vedligeholdelse heraf. Han

mener at regulativet, som er udarbejdet af kommunen, tilsiger at det er vandværkets ansvar at

jordstophanen er i orden, og at den er vandværkets ejendom.

Formanden svarede med henvisning til kommunens fællesregulativ for private vandværker her bl.a.
stk.5.1:
Stikledninger er ledningen i det offentlige areal fra forsyningsledningen og til grundejerens skel.

Jordledningen er ledningen på grundejerens areal fra skel og frem til husinstallationen. Hvis stophanen
sidder på stikledningen, så ejes og vedligeholdes den af vandværket. Men sidder stophanen på

jordledningen, f.eksp. ligesom målerbrønden, så ejes og vedligeholdes den af grundejeren.

Da Rasmussen ikke umiddelbart var enig i formandens konklusion, opfordredes han til evt. henvende sig til

Vandrådet om fortolkning.

Selv om det ikke er påkrævet i vedtægten, blev bestyrelsens beretning godkendt ,med akklamation.
Punkt 3. Det reviderede regnskab for 2014 blev forelagt til godkendelse af kasserer Alfred Jensen.
Regnskabet var fremlagt til de fremmødte, og kan ses på hjemmesiden.
Regnskabet blev , støttet af slides, gennemgået og kort uddybet. Enkelte poster blev uddybet. Egenkapital

og formueplacering blev forklaret. Formuen er placeret , så der er sikkerhed for andelshavernes penge.

Regnskabet blev godkendt med akklamation af generalforsamlingen.
Punkt 4. Budget for det kommende år 2016 blev fremlagt til godkendelse af formand Jørn Lavtsen.
Formanden gennemgik ved slide, budgetforslaget for 2016, og gennemgik og forklarede de enkelte poster.
Der er uændrede vandpris i 2016, og forklarede baggrunden for vandprisen.

Budget for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 6. Valg af medlemmer, samt første og anden suppleant, til bestyrelsen.
Til bestyrelsen genvalgtesAlfred Jensen og TomAhlqvist.
Som første suppleant genvalgtes Peter Hansen Humlevænget, og som anden suppleant genvalgtes Leif
Anderson Langøvej.
Punkt 7. Valg af revisorer.
Som ekstern revisor genvalgtes Beierholm Nykøbing F.
Som interne revisorer genvalgtes Bodil Blomquist og Erling Nilsson.
Punkt 8. Næste års generalforsamling er lørdag d. 2 juli 2016. Kl. 9.30.
Punkt 9. Eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden.
Formanden op lyste at Neel P.O. har fået nyt job i vores brancheforening fra 1 august 2015.Takkede Neel
for 5 års rigtig flot arbejde. Det har været en stor fornøjelse at have en så dygtig arbejdskraft til rådighed.
Ønskede Neel hjertelig tillykke og overrakte en buket blomster. Stor applaus fra generalforsamlingen.
Takkede de fremmødte for en god generalforsamling med en god og konstruktiv dialog. Ønskede alle en
god sommer.
FinnA.

