Referat af afholdt Generalforsamling
Tirsdag den 03. maj 2022, klokken 18:30 på Nr. Alslev Bibliotek

Ulrik Hven bød velkommen på vegne af formand Patrick Techlo, der desværre måtte melde afbud
grundet sygdom. Der var i alt 11 fremmødte, samt én fuldmagt.

1. Valg af dirigent
Ulrik Hven blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen i henhold
til vedtægterne var rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning har den sidste måned været tilgængelig på hjemmesiden.
Bestyrelsesberetning blev gennemgået.
Der blev stillet spørgsmål til om der var indgået aftaler med lodsejerne omkring vandværket,
boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Bestyrelsen har rettet henvendelse til to af disse.
Den kommende transmissionsledning for gas, blev ligeledes debatteret.
Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsens valg af ikke at gå sammen med de tre andre
vandværker i området. Bestyrelsens er ikke afvisende for dette samarbejde, men holdning er
Farnæs Vandværk for nuværende ikke kan byde ind med noget, og ej heller har behovet,
foruden vores holdning er at en sammenlægning fordrer en meget ens teknisk samt
økonomisk tilstand for alle.
Se yderligere under eventuelt.
Beretning lægges på hjemmesiden.

3. Regnskab og budget
Den specielle situation med Corona medført at vi i 2020 måtte aflyse generalforsamlingen, og
regnskabet sidste år indeholdt derfor flere år, hvilket har medvirket til at dette års regnskab
for nogle har været svært at forstå.
Regnskabet for 2021 blev fremlagt.
Der blev stillet en del kritiske spørgsmål til det fremlagt regnskab.
Det var ikke muligt for de tilstedeværende fra bestyrelsen at svare på de fremførte spørgsmål
til regnskabet, hvilket vi beklager.
Bestyrelsen kan kun opfordre til at man ved kommende generalforsamlinger fremsender
sådanne spørgsmål inden selve generalforsamlingen, således at bestyrelsen kan forberede
sig på disse spørgsmål.
Regnskabet blev ikke godkendt.
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Grundet det, at regnskabet ikke blev godkendt, blev det besluttet at der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelsen vil ske via hjemmesiden, men minimum 21 dages varsel. (Iflg. vedtægterne)
Det blev ligeledes opfordret til at revisoren skulle være til stede ved den ekstraordinære
generalforsamling.

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse:
Set i lyset af at regnskabet blev underkendt, blev budgettet kun løseligt gennemgået.
Der blev rejst spørgsmål til hvor erstatning for BNBO indgår i budgettet.
Tidligere udmelding om udskiftning af muffer/koblinger i sommerhusområdet grundet
tæring, ser ud til ikke at blive aktuel. Det konstaterede vandtab er lokaliseret på selve
vandværket. Det skyldes til dels de gamle målere, der viste forkert, samt usikkerhed omkring
mængden af vand vi bruger til filterskyl. Begge dele er der nu styr på.
Budgettet afventer en godkendelse af regnskabet og blev derfor heller ikke godkendt.
Takstblad for 2021 ligger til godkendelse hos kommunen, men da dette ikke afviger fra
forrige takstblad, forventes det godkendt.
Der er givet dispensation fra Kommunen til at vi fortsat benytter dette.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Bestyrelsen har et ønske om at få generalforsamlingens accept for at kunne imødekomme
de offentlige krav om registrering og indrapporteringer, at få etableret et SRO-anlæg (styring,
regulering og overvågning).
Der skal i så fald afsætte 350.000,- ex. moms i næste års budget.
Enkelte dele til et sådanne anlæg vil man kunne udskifte allerede indenfor kommende år,
således at udgiften fordeles over 2. år.
Der blev ikke godkendt nogle forslag.

6. Vedtægts ændringer
Ingen vedtægtsændringer

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer
Konstituere sig selv:
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Patrik Techlo (1)
Jesper Hjortshøj Hansen (2)
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Morten Hansen (2)
Martin Ravn Lindhardt (1)
Ulrik Hven (2)
Interessen de seneste år for deltagelse i bestyrelsesarbejdet, bevirkede at vi sidste år valgte
at foretage en vedtægtsændring. Således at antallet af bestyrelsesmedlem blev sat ned til
min. 3 personer.
Med ovenstående interesse i år, blev vi derfor nødsaget til at fastsætte hvem, der vil være på
valg næste år og hvem der først er på valg om 2 år. Hvilket fremgår af tallene i parentes.

8. Valg af suppleanter
Følgende blev valgt som suppleanter:
Morten Renner
Hans Hansen
Suppleanterne vælges for et år af gangen.
9. Valg af ekstern revisor
Revivision, blev genvalgt som ekstern revisor.
Storegade 1,
4780 Stege
10. Eventuelt
I forbindelse med kommende ekstraordinære generalforsamling, blev man enige om at
benytte lejligheden til en efterfølgende snak om:
o Synspunkter omkring en eventuel sammenlægning med de tre vandværker
o BNBO problematikken
o Ringforbindelse
o SRO – anlæg
o Strategi for vandværket

Dirigenten kunne kl. 20:45 hæve Generalforsamlingen.

Dirigent: Ulrik Hven

Vandværkets adresse er Farnæsvej 2A, 4840 Nørre Alslev
Hjemmesiden er www.farvand.dk
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