BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.
Referat af ordinær generalforsamling
Afholdt på Møllelundgården, 25. april 2019
Formanden bød velkommen til forsamlingen på 26 deltagere.
Dagsorden i.h.t. gældende vedtægter:

1: Valg af dirigent:
Jan Bergh blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Selvom
der havde været en forkert annonce i Midtsjællands Avis.

2: Bestyrelsens beretning
Søren Bjerg fremlagde beretningen, som blev godkendt uden kommentarer.

3: Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Claus Fertin gennemgik årsregnskabet for 2018.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4: Budget og takstblad for 2019 forelægges til orientering
Claus fremlagde ligeledes budget og takstblad til orientering.
Det blev med fokus på at taksterne i 2019 hæves fra 1 kr. til 3 kr. pr. m3 vand.
Det faste bidrag øges fra 250 kr. til 350 kr. Dette skal ses i sammenhæng med at
produktionsomkostningerne er på ca. 10 kr. pr. m3.
Der er afsat 200.000 kr. til et fælles driftssamarbejde med Borup Varmeværk.

5: Orientering om Nye projekter
A: Reduktion af kalkindhold i drikkevandet
Willy gennemgik fordele og ulemper ved de forskellige afkalkningsmetoder.
Vandbehandlingsfirmaet Krüger A/S vil lave en nøjere analyse af hvilke metoder der er at
anbefale for vores værk.
B: Planer om sammenlægning med naboværket
Plan for sammenlægning med Slimminge og Dalby Kimmerslev vandværker blev
præsenteret.
C: Planlagt køb af to byggegrunde
Der er udpeget to byggegrunde som kan bruges i forbindelse med et eventuelt nyt vandværk
inklusive et solcelleanlæg.
Hjemmeside:
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D: Plan for eventuelt nybyggeri af vandværk og solpanelanlæg
Såfremt planerne om sammenlægning med Dalby Kimmerslev Vandværk og Slimminge
Vandværk bliver gennemført, er der behov for et nyt fælles vandværk med plads til
blødgøringsanlæg.
Et medlem fra salen havde en kommentar med kritiske spørgsmål angående blødgøring.
Bl.a. om økonomien i projektet, og om det er starten på en glidebane, hvor vandehandling
bliver almindelig accepteret.
6: Behandling af indkommende forslag
Forslag fra bestyrelsen:
Sammenlægning med Slimminge Vandværk pr. 01.01.20.
Enstemmigt vedtaget, og skal derfor endeligt vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling.
7: Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Søren Bjerg, Jens Erik Clemmensen og Henrik Roar Petersen blev genvalgt.

7: Valg af suppleant:
Søren Jensen blev valgt som suppleant for 1 år.

8: Valg af intern revisor:
Henning Nielsen blev genvalgt.
Som suppleant til intern revisor blev Henning Simoni valgt

9: Eventuelt:
Der var intet til dette punkt.
Formanden takkede for et godt samarbejde, samt for en god generalforsamling.

Jan Bergh
Dirigent

Hjemmeside:

Henrik Roar
Referent

www.borupvand.dk

