Referat fra Sømarkens Vandværks generalforsamling 2020 d. 11.5.2021 på Pedersker
forsamlingshus.
Der var 10 personer fremmødt.
Til mødet forelå flg. dagsorden:
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om det forløbne år.
4. Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse
5. Budget for kommende år foreligges
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
På valg er: Kaj Jørgensen (modtager genvalg)
På valg er: Anders Hjorth Jensen (modtager genvalg)
På valg er: Trygve Spanner Lund (modtager genvalg)
På valg er: ny suppleant. Holger Funch (modtager genvalg).
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
På valg er: Jens Otto A. Sonne og Henrik Westh Thorsen.
På valg er: Revisorsuppleant Thorkild Lund
8. Bestyrelsen orienterer om ændring af: flyttegebyr, lukkegebyr/genåbningsgebyrer mv.
9. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag inden fristen d. 15.4.
10. Eventuelt.
Ad.1
Bestyrelsen pegede på Anker Munch som blev valgt.
Ad. 2.
Ole Reimann og Flemming Madsen blev valgt som stemmetællere.
Ad. 3.
Formandens beretning blev taget til efterretning. Der blev spurgt ind til hvordan den nyindkøbte
generator fungerer, og det blev der redegjort for.
Ad. 4.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad.5.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad. 6.
Der var genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Trygve Spanner Lund, Kaj Jørgensen og Anders Hjorth
Jensen.
Bestyrelsessuppleant Holger Funch blev genvalgt.
Ad 7.
Der var genvalg af revisorer og revisorsuppleant.

Ad. 8.
Bestyrelsen orienterede om at gebyrerne fremover vil være.
Flyttegebyr
250,Restance/ 1. rykkegebyr
100,Lukkegebyr
300,Genåbningsgebyr
300,Brydning af plombering
600,Alle gebyrerne tillægges omkostninger efter regning.
Årsagen til denne gebyrforhøjelse er, at den faktiske tid der bruges i forbindelse med disse opgaver slet
ikke står mål med størrelsen af de tidligere gebyrsatser. Gebyrerne er nu på ca. samme niveau som for
de andre private vandværker på Bornholm.
Ad. 9.
Ingen indkomne forslag
Ad. 10.
Bestyrelsen ønskede at drøfte fordele og ulemper ved at indføre nye elektroniske målere. Bestyrelsen
påpegede at hvis man udskifter til elektroniske målere vil det indebære en afgiftsøgning eller målerleje i
størrelsen kr. 250,- til kr. 300,- årligt.
Det vil lette aflæsningsarbejdet, fordi man kan foretage aflæsningen fra en bil der er udenfor
måleradressen.
På den anden side, så vil man ikke kunne se målerbrøndens tilstand – herunder ventilernes tilstand, evt.
brud af plombering mv.
Generalforsamlingen tilkendegav, at man anbefaler fortsat anvendelse mekaniske målere.
Generalforsamlingen tilkendegav også, at man er klar over at det er bestyrelsen som kan beslutte om
man vælger den ene eller anden løsning.
Efter behandlingen af dagsordenens punkter takkede formanden dirigenten Anker Munch for
varetagelsen af dirigenthvervet, og der blev derefter budt på kaffe og kage.
Trygve Spanner Lund
Referent
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen det første konstituerende møde. Og på dette møde
konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Trygve Spanner Lund
Næstformand: Ole Folkmann
Kasserer: Anders Hjorth Jensen
Sekretær: Jens Hjorth Jensen
Menigt medlem: Kaj Jørgensen
Suppleant: Holger Funch

