ANDELSSELSKABET

NEJEDE-MØLLEHØJ VANDVÆRK
Referat af generalforsamling den 9. september 2020
1.

Valg af dirigent
Steen Bendix Pedersen valgt

2.

Formandens beretning
Formanden afgav beretning og beretningen blev godkendt.

3.

Fremlæggelse af regnskab 2019 til godkendelse v/ Ole Hansen
Vandspildet på 13% blev kommenteret, da det bevirker at vi skal betale
en ekstra afgift.
Der er fundet et brud på Lykkesholm, som muligvis kan forklare spildet.
Ole Hansen oplyste at det fremover er regnskabschef Ulla Lund, der
tager sig af vort regnskab.
Generalforsamlingen har besluttet at der skal foretages 4 årlige
målinger af vandforbruget.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4.

Gennemgang af budget 2020 - 2023 v/ Ole Hansen
Budgettet blev gennemgået og godkendt.

5.

Indkomne forslag:
Ingen.

6.

Valg af indtil 3 betyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Carlo Medici (villig til genvalg)
Carlo Medici blev genvalgt.
Desuden blev Lars Sørensen og Rolf Christoffersen valgt.

7.

Valg af bestyrelsessuppleant(er)
Christian Bojer Jørgensen blev valgt.

8.

Valg af revisor
På valg er:
Norman Ingstrup (villig til genvalg)
Norman Ingstrup blev genvalgt.

9.

Valg af revisorsuppleant
Steen Bendix Pedersen blev valgt.

10.

Eventuelt
Ole Hansen fortalte de fremmødte om opstarten på Vandværkskontoret.
Emnet kalk i vandet blev berørt. Der er ikke meget kalk i vandet i
forhold til mange andre vandværker. I København er det f. eks. dobbelt

10. forts så højt. Det er muligt at sænke kalkindholdet, men så betyder det
blandt andet, at vi får flere huller i tænderne.
Der kan også komme flere utætheder i vandrørene, da kalken i dag er
med til at stoppe nogle af dem.
Konklusionen blev, at vi fortsætter som nu.
For lavt tryk blev også bragt på banen. Vi har intet tal for hvor stort
trykket er i dag. 3 Bar blev nævnt. Jo højere tryk des flere brud kan der
forventes på ledningsnettet. Vi undersøger hvilket tryk vi kører med.
En trykforøger kunne også være en mulighed.
Grusgraven er startet med fase 1 - jordvold anlægges.

Generalforsamlingen slut kl. 20.30

Steen Bendix Pedersen
dirigent

