Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.
Referat af generalforsamling
Dato
Tid
Sted

24. marts 2022
19.00
Ugelbølle Forsamlingshus

Referent

Arense Nordentoft

Fremmøde

Vandværkets bestyrelse:
Formand Preben Christensen
Næstformand Henrik Bjørn
Sekretær Arense Nordentoft
Revisor Jesper Falk Hansen fra ROBÆK
samt ca. 60 interessenter

1

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Michael Henningsen

2

Michael Henningsen blev valgt til dirigent.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsens beretning
Preben Christensen aflægger beretning.

Beretning blev fremlagt af formanden. Beretningen lægges på vandværkets
hjemmeside snarest.
Der kom en opfordring til bestyrelsen om at være opmærksom på, at drikkevandskvaliteten ikke forringes som følge af overgødskning og sprøjtning, såfremt krigen i Ukraine intensiverer landbrugsdriften. Bestyrelsen svarede, at
man er meget opmærksom på drikkevandskvaliteten og beskyttelse af vores
vandboringer.
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
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Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger regnskabet.

Regnskab for 2021 blev udleveret til alle.
Bestyrelsen havde valgt at lade revisoren, Jesper Falk Hansen fra Robæk,
fremlægge regnskabet. Jesper gennemgik regnskabet for 2021. Regnskabet
kan ses på vandværkets hjemmeside.
Der blev spurgt til restværdierne af vandværkets anlæg mm., når der på regnskabets side 11 står at restværdierne er 0 %. Jesper svarede, at tallene på
side 11 i regnskabet alene beskriver den anvendte regnskabspraksis (metode).
Restværdierne for vandværkets værdier ses i note 7 på side 19 i regnskabet.
Der blev spurgt om bestyrelsen er opmærksom på at betale regninger før tiden, hvis muligt, så de negative renter mindskes. Bestyrelsen svarede, at der
indtil videre ikke har været fokus på dette, men det er en rigtig god ide som
tages til efterretning.
Regnskabet blev godkendt.
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Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Revisor Jesper Falk Hansen fremlægger budget.

Jesper Falk Hansen fremlagde hovedtallene i budgettet for 2022.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev godkendt.
Takstbladet for 2022 blev omdelt og Preben gennemgik enkelte punkter vedrørende taksterne.
Der blev spurgt, om de nye takster betyder at en af det tidligere Følle Strands
Vandværks forbrugere får en større regning end tidligere. Bestyrelsen for
Ugelbølle Vandværk kender ikke de enkelte forbrugeres tidligere omkostninger
til vand. Søren Peter (tidligere formand Følle Strands Vandværk) svarede at
der må regnes med en prisstigning.
Der blev spurgt om der er mulighed for, at vandværket bekoster indkøber nye
brønddæksler til målerbrønde, da flere brønddæksler er slidt. Bestyrelsen svarede, at der ikke umiddelbart er planer om udskiftning af dæksler.
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Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen:

De tre bestyrelsesmedlemmer stillede alle op til genvalg.

Henrik Bjørn
Arense Nordentoft
Freddy Larsen

Søren Peter Poulsen stillede op til bestyrelsen.
Ved skriftlig afstemning blev følgende valgt til bestyrelsen:
Søren Peter Poulsen
Henrik Bjørn
Arense Nordentoft

På valg som suppleanter:
Gunnar Højholt
Anders Fjendbo.

Gunnar Højholt, Freddy Larsen og Henning Laursen stillede op som suppleanter.
Ved skriftlig afstemning blev følgende valgt som suppleanter:
Henning Laursen
Gunnar Højholdt
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Valg af revisor
Punktet udgår

7

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8

Bestyrelsen har antaget den statsautoriserede revisor Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab til bogføring og revision, hvorfor punkt 6 udgår jf. vedtægternes § 8.

-

Eventuelt
Der blev spurgt om forbrugerne kan følge med i deres daglige forbrug på hjemmesiden. Bestyrelsen svarede
at det ikke er muligt p.t., men såfremt driftsbestyreren (formanden) ved de daglige tjek af forbruget ser et ekstraordinært stort forbrug hos en forbruger kontaktes vedkommende. Det fratager dog ikke de enkelte forbrugere deres ansvar for at tjekke og sikre, at deres installationer er i orden.
Der blev spurgt, hvor meget vægt ristene over målerbrøndene kan tåle. Søren Peter svarede at de sølvfarvede riste kan tåle en belastning op til 5 ton og de øvrige ca. 1 ton.
Der blev spurgt til vandets hårdhed. Bestyrelsen svarede, at hårdheden er middel. Der blev videre spurgt, om
der er tænkt på etablering af et blødgøringsanlæg. Bestyrelsen svarede, at det er undersøgt, og et blødgøringsanlæg vil ikke give en tilstrækkelig effekt i forhold til omkostningerne, da blødgøringsanlæg nedsætter
hårdheden fra hårdt vand til middel hårdhed.
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Dirigent:
Michael Henningsen
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