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Punkt 1 - Valg af dirigent:
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at Poul Dietz skulle velges som dirigent. poul blev valgt som

dirigent, og takkede for tilliden.
Poul konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og, at dagsordenen var i overensstemmelse
med vedtegterne.

Punkt 2 - Beretning om forlobne Ar
Helge Christensen fremlagde beretningen for 6ret der er gdet (nedenst6ende tekst), Michael petersen

tilfOjede yderligere, at en stikledning kun 96r til skel. Fra skel og ind p6 grunden er det en jordledning. Dette
kan have en stor betydning hvis man ikke har en m6lerbrond ved vejen, da et evt. spild pd egen grund da
mi sk@nnes. Michael opfordrede til, at De der ikke har en m6ler ved vejen, for en sat.
Helge Christensen supplerede med at oplyse, at der er retningslinjer for placering af nye m6lerbronde, i det

nye fellesregulativ for almennyttige vandverker i Vordingborg Kommune,

Antal forbrugere
I dag er

vi 554 andelshaver, og 660 forbrugere.

Vi har ijuli 2015, f6et tilgang af 80 nye forbrugere fra Kindvig & Sageby Vandverk.

Oppumpet og udpumpet vandmeengde ZOLlu
Vi har oppumpet i alt 68.451

m3

Filterskylning og eget forbrug p6 verket i alt 3,992 m3

Udpumpet ialt 60.393

m3

Eksport til andre vandverker (Balle og R@stofte) i alt 4.066 m3
Solgt til forbrugere i eget forsyningsomrdde 55.946 m3

Detgiveretspild pt7,4%i201,5, hvorvi2014havdeetspild pd 18,8 %(jegforventerdetmindrespild
skyldes, at vi har f6et fornyet en del forsyningsledninger)

Stromforbrug zOLs
Str@mforbruget pA verket er opgjort

tt

62.443 kWh. Det svare til O,g1 kwh pr m3 vand. Det Ca. det samme

som sidste 6r.

Bestyrelsesarbeide i 2015 (moder, kurser m.m.)
2015 har (igen) veret et travlt 6r for bestyrelsen, da der har veret mange bolde i luften.
Vi har afholdt 9 bestyrelsesmoder pd vandverket, herudover har vi afholdt 4 mlder sammen med Kindvig
Sageby Vandverk.

Vi har deltaget

i2

dialogmOder iVandrddet.

Vi har ogs6 deltaget iorienteringsmode om godkendelse af takster og vandindvindingstilladelser, for
almene vandverker i Vordingborg kommune, m@det blev afholdt af vandgruppen.
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Vi har ogs6 veret nede pd Sydfalsters vandvark ved Gedser, til et kursus vedrorende vandrensning.
Derudover har vi veret til temalordag i NykObing, hvor Danske vandvarker var vert.

jeg selv er i bestyrelsen i Vandrddet. Der har vi afholdt 10
bestyrelsesm6der, og veret til 2 m6der med
kommunen ang6ende takstblad og regulativ. (Der er blevet udarbejdet et nyt fallesregulativ for
medlemmerne i Vandrddet i Vordingborg kommune, der indeholder leveringsbetingelser for de private
almene vandverker, det blev godkendt af kommunalbestyrelsen ijanuar 2016. Der er samtidig blevet
udarbejdet en retningslinje for hvordan, man skal udarbejde et takstblad for godkendelse af Kommunen.
Dette er ogs6 godkendt af kommunalbestyrelsen.

Vi har deltaget til et representantskabsmode med Danske Vandverker i

K@ge.

Vi har afholdt mode med Vordingborg Forsyning, om en nye mdde vi kan f6 aflest vores vandmalere p6
(over el m6leren),

Sammenlagning for Mern og Kindvig-sageby vandvrcrk.
generalforsamlingen i 20L5, havde vi et forslag med om sammenlegning af de to vandverker.
Generalforsam lingen god kendte sammenlegninger.
P6

Kindvig - Sageby vandverk havde samtidig generalforsamling den aften, pA deres generalforsamling blev

sammenlegningen ogsi godkendt.

Vivar n6et sd langt, at kommunen havde godkendt sammenlegningsaftalen, sd vi kunne bare
96 igang med
at hente nogle tilbud p6 forsyningsledningen fra omfartsvejen ved Balle, og til gadekeret i Sageby.
Vi indhentede tre tilbud, og det var Gregersen der var den billigste. Han fik arbejdet, og tilbuddet holdt.
Den 7' juli 20L5, 6bnede vi for vandet efter vi havde taget prover p6 den nye forsyningsledning.

Ledningen ind til vandvarket i Kindvig er afbrudt, og vi har f6et sat markeringspele op ved samtlige
hovedskydere.
Sidst i november, fik vi udskiftet samtlige vandm6lere i Kindvig
aflesningerne som i resten af vores forsyningsom16de.

-

Sageby s6ledes, at vi kan k6re

skur, kokken, mgdelokaler, kontor, ude arealer og selve vandverket.
Skur: F@rst pd 6ret fik vi indkObt lidt verktoj, skabe og en filebenk, sd vi kan lave lidt smdting p6 verket.
The kokken: Der blev indkobt lidt ting

til kokkenet, s6 vi kan lave kaffe og the til vores moder.

Modelokaler: Vi har indkobt borde og stole, s6 der plads til g modedeltagere.
Kontor: Der er ogsd kobt lidt smdting til kontoret, ligeledes har vi flyttet vores EDB ind p6 kontoret, som
tidligere stod i m6delokalet.
UdendOrsareal: Vi er pdbegyndt, at legge fliser rundt om vandverket. Indkorslen er ferdig.

Behandlinssanlag og bvgninser: Der er ikke foretaget de store ting i 6r, uden almindelig l6bende
vedligehold.
Alt arbejdet er udf6rt af bestyrelsen.
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Fornyelser pf ledningsnette! foretaget ZOLS.
I

april 2015 startede vi med at renovere @rslevvej, fra S6ndervej ned til Lilliendalsvej.

Fra sOndervej

til

bus skuret

Fra 90 mm PVC. lagde

16

der en 90 mm PVC, som vi skulle have koblet Hybenvej og S6ndervej 1-3-5 p6.

vien 63 mm

til Lilliendalsvej, og samtidig blev der lagt nye stik samt sat
m6lerbronde hvor de manglede. Herudover nye hovedskydere pd forsyningsledningen.
PE ned

Da Banevej 1'-3-5-7 fik vand fra @rslevvej, m6tte vi ogs6 omlegge lidt ledninger der. 56 nu forsynes disse
ejendomme af ledningen p6 Banevej.

omlegningen pd @rslevvej, skyldes at der
fortov.

16

tre gamle jernledninger, nu er det omlagt til en pE, placeret

i

Det var en rigtig stor omgang, og det blev dyrere end forst antaget (belObet kan I se i regnskabet).

efter6ret gik vi gang med Skolemarksvej, hvor vi fik omlagt ledninger fra vandtirnet, og ned til
Kermindevej, hvor ledningerne ikke er blevet fornyet under kloakeringen. Samtidig blev der sat
m6lerbr6nde hvor de manglede,
I

Der er sat 9 nye m6lerbr@nde, ud over dem der sat ved omlegning af vandledninger.

Vandanalyser.
Vi overholder vandkvalitetskravene, men har en lille overskridelse pA farvetal. Analyserapporterne ligger pd
bordene.

Planlagte analyser,
To gange begrenset kontrol

-

Disse bliver taget pA ledningsnettet,

En normal

kontrol (inkl. sulfat, fosfor) - Denne bliver taget p6 vandverket.

En udvidet

kontrol (inkl. Metan og svovlbrinte) - Denne bliver taget pd vandverket.

for organiske mikro forureninger (pesticider, nedbrydningsprodukter, aromater (BTXN) og organiske
klorforbindelser), denne bliver taget pd vandverket.
En

En

for uorganiske sporstopper (asen, bor, cobolt, nikkel og strontium)

-

denne bliver taget pd

ledningsnettet.

Takstblad.
Der er ingen endringer i takstblad for 201-6, undtagen statsafgiften pi 5,86 kr. ekskl. moms pr. m3 +
grundvandssikring pd 0,39 kr. ekskl. moms. pr. m3. (statsagtigt er den samme, en lille nedsettelse af

grundvandssikringen fra 0,67 kr. til 0,39 kr.)

Forventede vedligeholdelsesarbeider i ZOL6.
Ny vandledning under Lilliendalsvej ned

til Stadionvej.

Udskiftning af vandledninger p6 Kermindevej (fra Engvej og ud til Gl. prest@vej, samt noget af Gl. Engvej),
m6lerbronde hvor de mangler.
Udskiftning af vandledning p6 Kalvehavevej (fra Kermindevej ud tilskolen), samt nye m6lerbr6nde hvor de
mangler +nye stik hvis det er gamle jern ledninger.

Sid,e
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Forhdbentlig kan vi starte udskiftning af vores el tavle, og f6 lavet sRo anleg.
tavlen er fra 1988, og vores styring til indvinding og skylning er ligesd gammelt, men det bliver f6rst sidst
pd 5ret, n6r vi ser hvad det andet har kostet.
El

Andre opgaver for bestyrelsen 2016
Vi arbejder pA at f6 tegnet vores ledninger og hovedventiler ind pd et grundkort, samtidig skal vi have
tegnet samtlige m6lerbronde eller stophaner ind p6 vores m6lerordre, det bliver lagt op i et drev, s6 vi kan
tage det frem, ndr vi stir ude pi stedet.
Vores indvindingstilladelse udlober til august, s6 den skal vi ogsd have fornyet, hvis ikke bare kommunen
forlenger den, fordi de ikke har tid til at behandle den.

Ferdigg6relse af flisearbejde og arkiv rum.

Aflesning af mAlere
Vores aflasning af m6lere kore rigtig godt, vi har nesten fdet styr p6 de steder, hvorvi har haft lidt
problemer med aflesningen. Enten ved at skifte deksel, eller ogs6 har vi m6tte skifte m6lerbronden.

Aflesningerne foretages den L. juli, og igen den
og februar.

1-.

januar, for udskrivning af regninger til betaling i august

Der bliver kort en aflesning den L. november til forsyningen, som ogsd sendes til ejendomsskat.

Afslutning pfi fl rsberetning
Jeg vil gerne

slutte med, at takke samtlige forbrugere, som har veret berort af ledningsarbejdet, for deres

t6lmodighed.
Ligeledes viljeg takke bestyrelsen, for et rigtigt godt sammenarbejde.

Punkt 3 - Det reviderede regnskab forelagges tit godkendelse
Michael Petersen oplyste lidt om den nye mdde regnskabet er opstillet p6, lidt om begreberne over- og
underdakning, samt hvile isig selv princippet.
Michael efterlyste kvitteringer fra betalt indskud, ved sammenlegningen af Sonder- og N6rre Mern
Vandvarker. Det kan muligvis vere, at vi kan fA disse indskud godkendt som egen kapital.
Sp@rssmSl fra salen: Der blev spurgt

til posten bybud

- Michael oplyste at denne post vil vere fjernet fra
regnskabet der forlegges til godkendelse i 2017, da alle opkrevningen fremsendes elektronisk.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4 - Godkendelse af takstblad
Michael orienterede om takstbladet og om, at belobene er de samme som sidste 6r. Ligeledes orienterede
Michael om de nye regler for takstblade og investeringsplaner. Vi (bestyrelsen) ved ikke hvordan
kommunen vil hdndtere De nye regler.
Herefter blev takstbladet godkendt.
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Punkt 5 - Budget for det kommende Ar freml€egges
Michaelorienterede om budgettet for 20L6, der kom ingen sp6rgsmel til budgettet.

Punkt 6 - valg af medlemmer og suppleant til bestyrersen
P6 valg

til bestyrelsen var f6lgende.

Bestyrelsesmedlem: Kurt Hansen, som var villig til genvalg

-

Bestyrelsesmedlem: J@rgen Larsen, som var villig til genvalg

Blev valgt.

-

Blev valgt.

Bestyrelsesmedlem: Kasper Rasmussen, som var villig til genvalg
Suppleant (indstillet af bestyrelsen): Claus Larsen

-

- Blev valgt.

Blev valgt.

Punkt 7 - valg af revisor og suppleant
Revisor: Knud Larsen, som var villig til genvalg - Blev valgt.
Revisor suppleant: Helge Petersen, som var villig

til genvalg - Blev valgt.
Helge bad os notere, at han kun ville for et 6r mere. Herefter mA en anden

Punkt

B

trede til.

- Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der indkobes 50 aktier i Mons Bank. Aktierne koster
7.000 kr., hvis vi investere i aktier bliver omfattet af deres koncept kaldet gratis hverdag. Dette vil give os
en besparelse pi ca. 1.000 kr. om 6ret, i gebyrer.
Sp0rgsm6l fra salen: Der blev spurgt om det var lovligt. Michael oplyste, at vores revisor (ciernes Revision)
har oplyst, at kObet er lovligt hvis aktiekobet bliver godkendt pd generalforsamlingen. Endvidere har vi
aktier i Nordea.

Punkt 9 - Eventuelt
Intet
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Underskriftsblad (godkendelse af referat)
Referat godkendt den
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