Nr. Dalby-KimmerslevVandvark 4l4O Borup
GENERALFORSAMLING

27. apnl 2010.

Afholdt i Aktivitetscentret MOllevej 11
FormandenGunner Eriksenbgd velkommen.Erik Swiatek blev valgt som dirigent og der blev
udpeget2 stemmetallere.
Dirigentenerklarede at generalforsamlingen
var lovligt indvarsletifalgevedtegterne g 11.
Der var i alt fremmAdt 20 stemmeberettigede.
Formandenfremlagdeberetningfor det forlgbnetr og pointerede,at det havde veret et lererigt Er for bestyrelsenmed nye personerp3 nasten alle poster. Der blev rettet en tak til entreprenorernefor altid hurtig hjelp n8r der var behov.
Den udpumpedevandmangdei 2009 udgjorde55.369 m3, et fald pE 7.787 m3 i forholdtil
2008.
Vi har i Srets lgb kunnet vere btde Ejby- og Borup Vandvarker behjelpelige med vandleverance i kritiske situationer.
Vandkvalitetenhar veret uden bemerkninger pt alle udtagne prover,og ved Kommunens
Erligeeftersyn pE Verket blev installationer,bygningerog brondealle godkendt.
Vandverket med tilhgrendeboringer karer optimalt, men vi har haft nogle brud pt ledningsnettet samt udfgrt en storre reparation/udskiftningved baneterrenet.
Nogle pludseligetrykfald viste sig efter al sandsynlighedat stamme fra uvedkommendetapning af vand fra vore brandstandere.Da Borup Vandverk samtidig opserveredesamme fanomen blev Brandinspektorentilkaldt for at plomberebrandstandernep3 ny. Vi har ikke oplevet
problemetsiden.
Vi har stikprovevisudskiftet LOo/oaf vore m8lere og haft dem sendt til lovpligtigtest for mtlenojagtighed.
Resultatetaf testen lE indenforkategorien+/- 4 o/osE der skal fgrst udtagesm8lere til en ny
test om 3 3r.
Der blev givet en kort orienteringom baggrundenfor bestyrelsensonske om endring af antal
lemmer og de deraf folgendevedtegtsand ri nger.
bestyrelsesmed
Der var ingen kommentarertil beretningenog den blev enstemmigtgodkendt.
Regnskabetbtev gennemg8etaf kassererenog budgetoverskridelserne
forklaret.
Der var enkelteafklarendesporgsmSlhvorefter regnskabetblev enstemmigtvedtaget.
Budgettetfor 2010 blev fremlagt af kassereren.Den budgetteredestigning pE fast afgift og
driftsbidragblev forklaret og de ovrige poster i budgettet blev gennemg8et.
Efter enkelte afklarendesporgsm8tOtevbudgettetenstemmigtvedtaget.
Bestyrelsenfremlagdeendringsforslagtil vedtagterne. Forslagetvar udsendttil samtligeandelshavereog blev gennemgSetaf dirigenten.
Der var ikke yderligeresporgsmEttil forslagetder blev vedtaget med 19 stemmer for, I gnskede ikke at stemme hverkenfor eller imod.
Vedtegtsendringer skal besluttesp3 Z pE hinandenfolgendegeneralforsamlinger
sE bestyrelsen indkaldertil en ekstraordinergeneralforsamling
med frister som angiveri
vedtagternes SS lL, LZ og 13
Da et bestyrelsesmedlem
ikke gnskedegenvalg,og set ud fra de netop godtagnevedtagtsandringer, blev det besluttetikke at velge et nyt medlemtil dennepost.

Side 1 af 2

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandvark 414O Borup
GENERALFORSAMLING 27. apnl 2010.
blevvalgt/genvalgt:
Folgende
bestyrelsesmedlemmer
GunnerEriksen
ErikJensen
PalleMalmberg

genvalg
genvalg
genvalg

Erik Raahauge

nyvalg

ppleant:
Bestyrelsessu
Revisor:

Revisorengnskedeikke genvalg,og der var ikke blandt de tilstedevarende en person,der gnskedeat opstilletil valget.
Bestyrelsenblev pSlagtat finde en persontil posten,og sette punktet
pt dagsordenentil den kommendeekstraordineregeneralforsamling.

Revisorsuppleant:
PrebenLesaa

genvalg

Under punktet eventueltvar der som vanligt en god debat, hvor forskelligemeningerom
vandvarksdrift blev drgftet.
Der blev givet en henstillingtil bestyrelsenom st vidt muligt at adviserep3 hjemmesidenntr
i forbindelsemed reparationero.l.
det er nodvendigtat afbrydefor vandforsyningen
Kassererengjorde opmerksom p3, at den faste afgift sidst blev hevet i 2000 og at driftsbi'
draget har veret uendret siden2001.
Dirigententakkede for god ro og orden og formandensluttede generalforsamlingen.
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