Magleby Vandværk A.m.b.a.
Generalforsamling.
Onsdag den 6. oktober 2021. kl. 19.00
i Magleby forsamlingshus.

Dagsorden
1.

Der er fremmødt 12
Valg af 2 stemmetæller
Flemming Nielsen og Inger Nordsborg

Valg af dirigent
Hans Jørgen
Generalforsamlingen skulle have været afholdt i marts men pga corona er den udsat, ingen
indvendinger
3. Bestyrelsens beretning
Generalforsamlingen er rykket fra marts pga corona.
Mange krav fra starten og kommunen.
Brandhaner skal sløjfes, de bliver ikke vedligeholdt af kommunen så det kommer til at koste
vandværket. Kommunen vil give 10.000 kr i tilskud og det koster minimum 40.000 at sløjfe hver.
Den ved kirkevænget og Borgergade er nedlagt, vi håbede at den kunne bruges som skyllehane men
nej. der er lavet en stophane, så den kan bruges til andet.
De 2 sidste bliver sløjfet senere.
Kontrolprogrammet vi har til at analysere vores vand for pesticider gør at, vi analyserer for 40
parameter men nu skal vi kontrollere vi mere end 80 parameter. Der bliver fundet mange pesticider i
vandprøver men vores er rigtig fint, dem vi har er langt under det tilladte. Hvis grænseværdierne
bliver for høje så lukkes vandværket, men vores er meget fint.
Den ældste boring vi har, er der senest taget prøver fra, 2 slags pesticider er fundet men de er langt
under grænseværdien og selvfølgelig holdes der øje med at de ikke stiger.
De nye krav mht til BNBO bliver spændende og også tidskrævende og vi håber at den kan hjælpe, i
henhold til de krav der til reglerne, vi har kun en bonde det vil påvirke, vi skal have lavet en aftale
med lodsejeren. Det er noget der kommer hen over 2021 – 2022, hvor det skal være afsluttet. Der er
flere muligheder for lave aftaler med bonden og de vi senere blive os bekendt og hvad der er af
muligheder.
De 2 boringer vi har giver godt med vand, men den ældste vi har skal måske udskiftes.
2.

Der er forbedret løbende på vandværket i året, nyt kulfilter, skuret og rækværk er malet, ny el plæneklipper,
tjekke og udskifte stophaner der ikke virker ordentligt,
Ny forbruger på Oldekrogen.
Selv om der er store udfordringer med at drive et vandværk, og det er frivilligt skal vi også huske, så skal vi
huske at det er vores vandværk og vi alle har indflydelse.
Den gamle boring er renoveret i starten af 2020.
Beretningen er godkendt.
4.

Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse
Hans Jørgen gennemgik det reviderede regnskab.
Der er ikke nogen indvendinger eller spørgsmål.
Regnskab godkendt.

5.

Forslag til budget år 2022 til godkendelse
Hans Jørgen gennemgik budget 2022
Ifm BNBO vil der komme udgifter og vi ved ikke endnu hvad størrelse det bliver i.
Der bliver spurgt indtil nedlæggelse af de 2 sidste brandhaner, det er ikke budgetteret at der vil
komme en udgift påhvilet vandværket, og vi ved stadigvæk ikke om hvor stort et beløb vi kan få fra
kommunen. Men de 10.000 mener vi er for lidt for hver brandhane når udgiften er minimum 45.000.
Vi tager det op til næste generalforsamling og så håber vi at vi er blevet klogere mht hvor meget vi
får fra kommunen.
Vi har en god økonomi, og vi er på et undersøgende plan om at den ældste boring, der er fra 1936
måske skal skiftes.

6.

Budget godkendt og uændret takstblad.
Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle

7.

8.

9.

10.

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen, for 2 år,
På valg er
Thomas Andersen. Kirkevænget 10

Genvalgt

Flemming Søbæk Nielsen. Borgergade 33a

Genvalgt

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, for 1 år
På valg er.
Brian Jensen. Borgergade 44

Genvalgt

Pia Wong Jørgensen. Kirkevej 20

Genvalgt

Valg af 2 revisorer, for 1 år
På valg er.
Charlotte Baeré. Kirkevænget 4

Genvalgt

Carsten Wiinblad. Smedevænget 8

Genvalgt

Valg af 2 revisorsuppleanter, for 1 år
På valg er.

11.

Torben Bent Jespersen. Oldekrogen 8.

Genvalgt

Ib Hviid. Toften 1.

Genvalgt

Eventuelt.
Alt kan diskuteres men intet kan besluttes.
Hand Jørgen takker for god ro og orden.

