Referat fra Sømarkens Vandværks generalforsamling 2016 d. 09.05.2017 på Cafe Slusegård

Der var 16 personer fremmødt

Til mødet forelå flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2.
3.
4.
5.

Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse.
Budget for kommende år foreligges.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant..
På valg er: Trygve Spanner Lund (modtager genvalg)
På valg er: Kaj Jørgensen (modtager genvalg)
På valg er: Anders Hjorth Jensen (modtager genvalg)
På valg er: suppleant Ejvind Hansen (modtager genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Jens Otto A. Sonne og Henrik Westh Thorsen.
På valg er: Revisorsuppleant Thorkild Lund
7. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag inden fristen d. 15.4.
8. Eventuelt.
Ad 1.
Bestyrelsen pegede på Flemming Kofoed som blev valgt.
Ad 2
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad 3.
Regnskabet blev godkendt. Dirigenten Flemming Kofoed henviste til revisiorernes påtegning om at
revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.
Ad 4
Budgettet blev forelagt og taget til efterretning.
Ad 5
Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne: Trygve Spanner Lund, Kaj Jørgensen og Anders Hjorth
Jensen. Ole Folkmann blev valgt som ny suppleant.
Ad. 6
Der var genvalg til revisor og revisorsuppleant.
Ad 7.
Ingen indkomne forslag.
Ad 8.
Formand og driftsleder orienterede i fællesskab om byggeriets forløb. Det nye vandværk blev sat i drift
14.12.2016. Vi får stadig foretaget løbende analyser af vandet, fordi filtrene skal kalibreres ind.

Nedrivning af det gamle vandværk forventes at gå i gang i juni måned, og derefter skal jorden planeres
omkring det nye vandværk. Bestyrelsen havde forventet at vi officielt kunne indvie det nye vandværk
allerede i 2016, men det kunne ikke lade sig gøre. Vi forventer nu at holde en officiel indvielse i sept. 2017.
Der vil blive inviteret til en reception for samarbejdspartnere, håndværkere og andelshavere.
Der blev forespurgt om hvordan man som andelshaver skal forholde sig hvis installationer oa bliver ødelagt i
forbindelse med snavset vand. Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart svare på spørgsmålet – udover at henvise
til produktansvarsloven og hvad man i øvrigt må kunne tåle ved uheld. Svaret gives ved at klippe på dette
link: http://danskevv.dk/forsikring/ansvar/leveret-forurenet-vand.aspx
Der blev igen forespurgt om muligheden for at udsende meldinger om vandlukninger, vandspild mv. over
mail til hver enkelt andelshaver. Vandværkets bestyrelse kunne igen meddele, at på trods af utallige
opfordringer om at andelshaverne oplyser deres mailadresser til driftslederen, så er det kun lykkedes at få
ganske få mailadresser.
I samme forbindelse blev det foreslået at Sømarkens Vandværk etablerer en facebookside hvor man kan
orientere om forhold i forbindelse med driften. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag.

Efter behandlingen af dagsordenens punkter takkede formanden dirigenten Flemming Kofoed for
varetagelsen af dirigenthvervet, og der blev derefter budt på kaffe og kage.

Trygve Spanner Lund
Referent.
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen det første møde, og på dette møde konstituerede bestyrelsen sig
som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Menigt medlem

Trygve Spanner Lund
Andreas Ipsen
Anders Hjort Jensen
Jens Hjort Jensen
Kaj Jørgensen

Suppleant

Ole Folkmann

