Bøsserup Vandværk - Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. maj 2017
kl. 10.00 i Egebjerg Forsamlingshus.
Der var fremmødt 13 stemmeberettigede medlemmer, som formanden Rudy Ploug bød
velkommen.
1. Valg af dirigent og referent
Robert Bech Nielsen blev valgt til referent.
Johannes Hecht-Nielsen blev valgt til dirigent, og han indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og var lovlig iht foreningens vedtægter.
2. Bestyrelsens årsberetning
Bestyrelsens årsberetning var vedlagt indkaldelsen. Formanden fremlagde følgende tillæg til
beretningen:
Det kommunale tilsyn fandt sted den 29. marts 2017 og vi har siden modtaget en lang rapport:
Generelt set er konklusionen:
Vandværket fremstår i fin og renholdt stand. Der er lagt nyt tagpap på iltningstårnet, og bygningen er
nymalet. Vedligeholdelsen indvendig er fin.
Gennemgangen af boring DGU nr. 191.124 (Trindhøjen) har givet anledning til følgende bemærkninger:
• Boringen er en 54 meter dyb kalkboring.
• Tørbrønden omkring boringen er ikke tør, tæt og uden afløb som den skal være efter bestemmelserne i
lovgivningen.
• Der dannes kondens under brønddækslet, hvilket kan være en af årsagerne til vandet der ses i bunden.
• Eventuel påvirkning fra rødder kan også være årsagen.
• Da tørbrønden står i en lille lavning i terrænet kan der samles lidt vand omkring boringen.
• En løsning på problemet kan være at hæve tørbrønden op til lidt over terræn.
• Pejlinger viser at driftvandspejlet er under kote 0. Men vandværket mener ikke dette er korrekt. I skal
sikre jer at målepunkt og kote er angivet korrekt i jupiterdatabasen.
Bestyrelsen indhenter tilbud på at få boringen ordnet, så den opfylder bestemmelserne.
Hele rapporten kan læses på hjemmesiden.
Vandanalyse foretaget den 10. april 2017.
Den sidste prøve viste et lidt forhøjet indhold af nitrit. Prøven er taget på vandværket.
Nitrit har det med af nedbrydes undervejs til forbrugerne.
Har aftalt med kommunen, at der tages nye prøver i juli måned på vandværket og hos forbruger, når der
er en større og stabil produktion.
Alle analyserapporter kan læses på hjemmesiden.
Nedlæggelse af en matrikel.
Bøsserup Vænge 10 er blevet lagt sammen med Bøsserup Vænge 8. Det betyder at brønden på Bøsserup
Vænge 10 sløjfes, så fremover er der kun 155 andelshavere i Vandværksforeningen.
Omkostningerne til sløjfningen af stikledningen til Bøsserup Vænge 10 afholdes af ejeren.
Termografering af målerskabe.
Vi har fået foretaget en termografering af målerskabene på vandværket. Termograferingen gennemføres
hvert 3. år som en sikkerhed for at vore elektriske installationer ikke udgør en brandrisiko.
Ny kompressor.
Det lader til at den gamle kompressor er udtjent.
Den lækker olie og larmer så meget, at Mogens, Bøsserup Bakke 6 kan høre den, når den går i gang.
Der er derfor bestilt en ny kompressor til levering her i sommer.

Et medlem spurgte ind til renoveringen af boringen på Trindhøjen.
Beretningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger fra generalforsamlingen.
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3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Steen Sørensen fremlagde kort årsregnskabet for 2016.
Revisor Svend-Erik Jensen uddybede det nye regnskabsprincip for vandværker, hvor man nu
opererer med overdækning og underdækning i stedet for overskud eller underskud. Revisor
gav udtryk for, at vandværket har en god økonomi.
Revisorerklæringstypen skal besluttes på generalforsamlingen hvert år. Bestyrelsen foreslog at
fortsætte med ’udvidet gennemgang’, som er næsthøjeste niveau for revisors arbejde.
Årsregnskabet og revisorerklæringstypen blev godkendt uden bemærkninger
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling på årets generalforsamling.
5. Budget for 2017 og 2018
Steen Sørensen fremlagde hovedtallene i budgetterne for 2017 og 2018. Udgifterne til
renoveringen af Trindhøj-boringen skal dækkes af vores likvide beholdning. Indtægterne falder
fremadrettet med 1.800 om året, da en brønd på Bøsserup Vænge er blevet sløjfet ifm at to
grunde er slået sammen.
6. Valg af formand
Rudy Ploug genopstiller og blev genvalgt.
7. Valg af kasserer og sekretær
Kassereren er på valg i ulige årstal og Steen Sørensen blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsesmedlem
Thomas Knygberg blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Arne Cederholm genvalgt som 1. suppleant.
Ditte Dich blev genvalgt som 2. suppleant.
10. Valg af revisor
Revisionsfirmaet TimeVision blev genvalgt.
11. Eventuelt
Intet under eventuelt

Referatet godkendt d.

/

2017

-----------------------------------Johannes Hecht-Nielsen, dirigent

-----------------------------Robert B. Nielsen, sekretær
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