Referat af ordinær generalforsamling søndag den 13. maj 2018 kl. 10.00 i Egebjerg
Forsamlingshus.
Der var fremmødt 9 stemmeberettigede medlemmer, som formanden Rudy Ploug bød
velkommen.
1. Valg af dirigent og referent
Robert Bech Nielsen blev valgt til referent.
Lars Christensen 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 et tillæg til
beretningen, der bl.a. omhandlede information om nye krav til vandprøver. Hele tillægget kan
læses på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger fra generalforsamlingen.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Steen Sørensen fremlagde kort årsregnskabet for 2017. Det blev fremhævet, at der i
2017 har været en del store udgifter, herunder til renovering af boringen på Trindhøjen, flere
vandanalyser ifm dette, samt reparation af brud på ledningsnettet.
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 2018 og 2019
Steen Sørensen fremlagde hovedtallene i budgetterne for 2018 og 2019.
Der var et par uddybende spørgsmål fra forsamlingen, som kassereren svarede på, og herefter
blev budgetterne godkendt.
6. Valg af formand
Rudy Ploug genopstiller og blev genvalgt.
7. Valg af kasserer og sekretær
Sekretæren er på valg i lige årstal og Robert Bech Nielsen blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsesmedlem
Mogens Grønholdt Pedersen blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.
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Mundtlige tilføjelser til bestyrelsens beretning 2018
Vandkvalitetskontrol.
Vi har fremsendt et analyseforslag til kontrolprogram for 2018-22
Efterfølgende har kommunen forhåndsgodkendt vores fremsendte forslag.
Senere skriver kommunen i et nyhedsbrev:
”Vandkvaliteten hos forbruger
Da flere vandværker nu tager prøver på forbrugernes taphaner, handler kommunen på en lidt
anden måde end vi plejer i forbindelse med at der er en overskridelse. For det første skal
vandværket vise at overskridelsen ikke kommer fra vandværket. Dette sker som regel ved at der
samtidig er taget en ’flush’ prøve. Er denne uden overskridelse, antager vi at forureningen
stammer fra bygningernes installationer. Så vil kommunen informere forbrugeren. Vi har et
samarbejde med byggesag i kommunen, da det er dem der er fagkyndige på dette punkt.”
Som det er nu, fortages prøverne i et sommerhus, som ikke benyttes hele året. For at undgå at
vedkommende bliver kontaktet af kommunen, vil bestyrelsen derfor foreslå at kontrolmålingerne fremover
foretages i helårsbeboet hus.
Kommunens skriver videre i nyhedsbrevet:
”Svampemidlet 1,2,4-triazol
Dette stof bliver tilføjet bilag 2 i drikkevandsbekendtgørelsen ved den førstkommende ændring af
bekendtgørelsen. Kommunen vil derfor tilføje stoffet i jeres kontrolprogrammer. Da der ikke hidtil
er ledt efter eller fundet 1,2,4-triazol i vandværkernes drikkevandsboringer eller i drikkevandet, har Styrelsen
for Patientsikkerhed ikke taget stilling til konkrete koncentrationsniveauer.”

En sådan prøve koster 1.500 kr. at få foretaget. Analyselaboratorierne kan se en givende fremtid i møde.

