Referat fra ordinær generalforsamling i Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.
afholdt den 19.3.2015.

Formanden bød velkommen til de fremmødte, som ud over bestyrelsen var 6 medlemmer.
Formanden oplæste dagsordenens punkter i h.t. vedtægten.
Ad 1: Som dirigent foreslog formanden Steen Hjorth Hansen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed, da den var annonceret 3. marts 2015 i
Jyderup Posten, hvorefter 14 dages varslet er overholdt. .
Ad 2: Bestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretningen, som kan ses på vandværkets
hjemmeside www.jyderupvand.dk Under den efterfølgende debat, blev følgende emner drøftet:
Et medlem havde oplevet grumset vand, hvorefter han havde ringet til Vandværkspasser.
Medlemmet opfordrede til, at vandværket orienterede omkring dette og andre driftsproblemer på
hjemmesiden eller i form af SMS beskeder eller en indtaling af problemet på vandværkspasserens
telefonsvarer. Hertil blev svaret, at nogle driftsproblemer kun berørte få forbrugere, dette kunne
måske skabe forvirring for mange, hvis man lagde dette på hjemmesiden. Det blev også oplyst, at
den eneste planlagte nedlukning havde været den 8.12.2014, hvor der havde været mindre
driftsforstyrrelser i perioden, hvor man skiftede over til, at aftage vand fra andet vandværk, da
Jyderup Østre Vandværk måtte nedlukke produktionen pga. filtersammenbrud. Dette blev oplyst på
hjemmesiden.
Der blev efterlyst, at referater fra bestyrelsesmøder blev lagt på hjemmesiden. Formanden oplyste,
at så skulle bestyrelsen arbejde med både en åben og lukket dagsorden, da ikke alle sager på
bestyrelsesmøderne var velegnet til offentliggørelse. (F.eks. tilbud fra leverandører og sager med
personoplysninger mv).
Der blev forespurgt omkring vandanalyser som lægges på hjemmesiden, om ikke bestyrelsen kunne
redegøre hvad man konkret gjorde, hvis analyseresultaterne var afvigende. Bestyrelsen oplyste, at
efter udskiftning af filtermaterialet skal det nye materiale genopbygge mikroorganismer for at
fungere optimalt. Dette sker over en periode, der kan tage flere uger. Derfor havde der været mindre
overskridelser af mangan, amonium og nitrit. Der tages løbende vandanalyser, og resultatet sendes
til Holbæk Kommune samt til embedslægen. Holbæk Kommune har godkendt at vandet sendes til
forbrugere, da overskridelsen er minimal, og prøveresultaterne går den rigtige vej.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 3: Regnskab: Kassereren omdelte og fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
Ad 4: Budget for 2015: Kassereren omdelte og forlagde budget, som udviste et driftsunderskud på
kr. 635.800 samt et anlægsbudget på kr. 600.000 til renovering af vandværkets el-tavler og
overvågningssystemer. Den primære årsag til diftsunderskud er en engangsinvestering i udskiftning
af 400 vandmålere til elektroniske målere. Herefter er alle målere elektronisk, og kan radioaflæses,
så forbrugeren ikke behøver at indberette tallet. Underskuddet finansieres af den likvide
egenkapital. Anlægsinvesteringen finansieres af tidligere års afskrivninger.
Taksterne forbliver uændret i 2015 i forhold til 2014, dog bliver statsafgiften forhøjet med 0,50kr.
pr. m3. (Se vandværkets takstblad på hjemmesiden)

Ad 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var:
Mogens Justesen, Torben Mortensen, Leif Kristensen samt Erik Petersen. De tre førstnævnte
tilkendegav, at de var villige til genvalg, hvilket de blev uden modkandidater. Erik Petersen

tilkendegav, at han ikke ønskede genvalg. Jens K. Nielsen blev foreslået og valgt uden
modkandidat.
Ad 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Følgende blev foreslået og valgt: Søren Lykke Madsen 1. suppleant, Steen Klink Petersen 2.
suppleant.
Ad 7: Valg af revisorer og suppleant: På valg var:
Revisorer: Lisbeth Reker og Carsten Martinsen, blev uden modkandidater genvalgt.
Lilian Pedersen blev genvalgt som revisor suppleant.
Ad 8: Indkomne forslag:
Ingen.

Ad 9: Eventuelt:
Et medlem opfordrede bestyrelsen til at overveje vedtægtsændring omkring forslag til behandling
på ordinær generalforsamling. I h.t. vedtægterne skal disse indsendes senest 1 måned efter
regnskabsårets udløb (hvilket vil sige senest 31. januar). Forslagsstiller ønskede, at man kunne
indsende forslag nærmere dato for generalforsamlingen.
Det blev oplyst, at 4 af de nye e-målere skulle udskiftes, da de havde været udsat for frostgrader.
Bestyrelsen undersøger, hvor disse målere er placeret for at indkredse problemstillingen.
Formanden takkede Erik Petersen for indsatsen gennem de mange år han havde været med i
bestyrelsen og overrakte et par flasker.
Generalforsamlingen slut kl. 21.
Således passeret
Som dirigent:
Steen Hjorth Hansen
ref: Niels Olsen

