Generalforsamling d. 25.02.2013 i “Hyggekrogen” kl. 19.30.
Formanden Dirch Glad bød velkommen til de 9 fremmødte inkl. bestyrelsen,
og udbad sig forslag til dirigent, Alf Weismann blev valgt og gennemgik
dagsordenen, som blev godkendt.
Formandens beretning.
Formanden oplyste bl.a.
I det forløbne år var der blevet afholdt 2 bestyrelsesmøder.
Vi har igen haft et år uden bemærkninger til vandkvaliteten, og vi har sammen med
de andre vandværker forlænget aftalen med Højvang miljølaboratorium.
Vi har næsten været forskånet for store brud på hovedledningsnettet, men vores spild
er stadig lidt for højt, dette kan have forskellige årsager, og bl.a. udskiftning til
nye målere kan løse noget af problemet.
Den udpumpede mængde var i 2013 136.000m3, mod 132.000m3 i 2012.
I efteråret har vi fået installeret radioforbindelse til vores boringer. Dette er en væsentlig
billigere løsning end nedgravede kabler. Vi forespurgte Falck om muligheden for at placere
en antenne på deres mast, men de forlangte en efter vores mening alt for høj pris.
Derfor henvendte vi os til Ruds Vedby Antenneforening, som forlangte en endnu højere
leje, men efter en konstruktiv forhandling kom vi frem til en fornuftig pris på lejen.
Vi har sat et Rådgivningsfirma i Sorø på opgaven med ledningsføring fra den nye boring
ved Conradineslyst, og gravearbejdet bliver udbudt i den nærmeste fremtid.
Vi står overfor at skulle udskifte en del af vores målere, og i den forbindelse overvejer vi
en løsning med fjernaflæsning. Denne type har den fordel at man kan modtage en alarm ved
vandspild, når man kører i området med sin PCer i bilen og det kan måske på sigt opveje
den højere pris.
Efter en mindre uenighed i bestyrelsen sidste år, blev arbejdet med kortlægning af vores
ledningsnet sat i bero. I mellemtiden har vi indhentet mere information om opgavens
omfang, og vi er nu enige om at igangsætte arbejdet i 2014.
I første omgang skal hovedledningsnettet kortlægges.
Da mange af vores andelshavere ikke er bekendt med placeringen af deres stophane, vil vi
hjælpe med at finde dem, så leverandøren derefter kan finde den nøjagtige placering vha. GPS.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskab.
Regnskabet og budget blev gennemgået ved Morten Mortensen,
og viste et overskud på kr. 214.790,71, regnskab og budget blev godkendt.
Valg.
Genvalg af Morten Mortensen og John Eriksen, samt
Henning Nielsen som suppleant.
Eventuelt.
Ingen indkomne forslag.
Ingen bemærkninger.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 19.55 med tak for god ro og orden,
hvorefter der var kaffebord.
Dirigent og Sekretær.
Alf Weismann

