Harløse Vandværk A.m.b.a
Referat vedr. ordinær generalforsamling 26 februar 2019 i Harløse Forsamlingshus
Per Plannthin byder velkommen
1. Valg af dirigent. - Jens Kromose
Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og
generalforsamlingen kan starte
2. Valg af stemmetællere Stella Andersen og Kirsten Larsen
3. Bestyrelsens beretning
Beretning 2018
Kære generalforsamling.
Beretningen vil beskrive nogle ting som Bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år og
lidt fremtid.
Indledningsvis skal jeg fortælle at vi har haft en sommer som har budt på færre
overskridelse af de kvalitetskrav der er til drikkevand. Vejret var meget varmt og det kunne
have givet os problemer med at holde bakteriefloraen nede, men vi har været forskånet i
2018.
Når vi lykkedes med det, er det fordi vi har gjort meget på vedligeholdelsen på værket. Vi
kan dog ikke sige at vi ikke har haft udbrud, for det har vi.
Sagen er, at de ting der gør at der kommer bakterier fra insekter, har vi fået styr på. Men
den planlagte og forebyggende vedligeholdelse har der ikke været tilstrækkelig fokus på, og
det har betydet at vi har haft nogle ærgerlige og unødvendige udbrud af.
Her er det nødvendigt at vi sætter fokus på og om fornødent at sætte ekstra og andre
ressourcer ind. Vi skal fortsat have meget fokus på at sikre vandværket og boringerne
fremadrettet. Så det gør vi så.
Her gentager jeg vist mig selv når jeg siger, at ”Vi skal lave den planlagte
driftsvedligeholdelsen for vandværket og særligt filterskylninger, for at forebygge at der sker
opblomstring af kim igen. Det er ikke godt nok, og det beklager jeg.
Vi har fået gennemført udskiftning af en del stophaner, vi er kommet langt. Vi fortsætter til vi
er færdige.
Vi har desuden brugt meget tid på at planlægge og gennemføre udskiftning af vores
vandmålere. Det har ikke været helt problemfrit. Vi oplever desværre at der har været en del
målere som vi ikke har kunnet tilgå fra vores radiosender. Vi arbejder med leverandøren for
at finde ud af hvordan vi kommer i mål med det. Her kan vi heldigvis trække på Bjørn også.
Vi har haft relativt få ledningsbrud, og de er løbende er blevet repareret.
Vi har oppumpet 31.162 m3 og har en spildprocent på 9,2 %.
Vores regnskab og budget vil afspejle vores aktiviteter.
Vi vil igen anbefale at fastholde taksten på det samme niveau som sidste år, hvilket betyder
at reelt sætter taksten lidt ned.
Når jeg ser året som nu er gået, så har det været spændende, og så ser jeg frem til endnu
et godt år med formentlig et par store udfordringer, som gør det spændende at tage fat på
opgaverne endnu engang.
Tak for året der gik.!
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4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskabet. 2017 års regnskab – er stillet forkert op, hvilket blev
fremlagt. Alle beløb og afgifter er korrekte så vi skylder ikke noget til bl.a SKAT.

Regnskabet for 2018 blev godkendt
5. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
Kassereren gennemgik budgettet. Budgettet og takstbladet (samme takster som for 2018)
blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.
Inge indkommende forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Per Plannthin
– blev genvalgt for 2 år
John Pedersen
– blev genvalgt for 2 år
8. Valg af suppleanter:
1:te suppleant Mikael Roland Hamilton – blev valgt for 1 år.
2:nd suppleant Lisbeth Andersen
– blev genvalgt for 1 år.
9. Valg af revisorer
Peter Christensen

– blev genvalgt for 2 år

10. Valg af revisorsuppleant.
Bjørk Larsen

– blev genvalgt for 1 år.

11. Evt. - intet

Dirigenten takkede for god ro og orden

4. marts 2019
Jeg har gennemgået referatet - ingen bemærkninger

____________________________
Jens Kromose
Dirigent
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:

Per Plannthin

Næstformand:

Tommy Norup

Kasser + sekretær:

Ulrika Karlsson

John Pedersen

Medlem

Mogens Andersen

Medlem

Henrik Christensen

Medlem

Miakel Roland Hamilton Suppleant
Lisbeth Andersen

Suppleant

Referant – Ulrika Karlsson
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