Referat ved Ulfshale vandværks generalforsamling, lørdag d. 28.04.2018. i Mønshallerne.
Der mødte 33 stemmeberettiBede medlemmer.
Valg af stemmetællere: Eigil Garsdal og Michael Manicke.
Valg af dirigent: Eriks Strange

Formanden aflagde beretning, som indeholdt følgende hovedpunkter: Antallet af medlemmer er nu 1.091,
og der er leveret ca. 31.000 m3 vand til forbrugerne, bestyrelsen har afholdt 6 mdder, men der har været
flere mindre møder, bestyrelsen har deltaget i div. kurser, bl.a. i pesticider, og vi er nu blevet medlem af
Grundvandsrådet, og i kan nu søge om sløjfning af brønde, i.h.t. sidste års vedtagelse. Der har været en del
brud på ledningsnettet, og vi har haft store problemer med kalkpropper, og der blev sat nødberedskab ind.
Vores vand er godl uden pesticidrester- Det nye vandværk er nu i drift, og vi afuenter en endelig
godkendelse fra kommunen, hvorefter vi vil holde en officiel åbning. økonomien er god, så reparationer og
vedligeholdelse kan ske, uden først at tjekke bankkontoen. Vi har i året løb fået ny hjemmeside, som bl.a.
kan bruges til at sende besked til andelshaverne. Andelshaverne opfordres til at opdatere oplysninger på
hjemmesidens beskedservice.
Per Kongshøi, Telefonstien 53, spørger om der er nitrit i vandet, formanden svarer, at det nu er o.k.
Per Kongshøj spørger om vi har fået nyt system til separering af kalk, og får oplyst, at systemet er det
samme som vi har haft iflere år, og et avanceret system koster månge penge.
Jesper Lund, Ulvshalevej 134, er utilfreds med "skidt" i rørene, og han må ofte skifte blandingsbatteri.

Formanden lovende at aflægge ham et besgg.
Tom Hoffmann, Horsnæsvej 30A, syntes der havde være mange vandafbrydelser.
Hereft er blev beretningen godkendt.
Regnskab 2017 blev fremlagt af Anders Frimann.

iens Mikkelsen, Fællesskov Strandvej 18, og Kathe Andersen, Havtornvej 13, spørger til pengene i Møns
Bank, da vi har over kr. 750.000 stående, og opfordrer bestyrelsen til, at vi opretter konto i et andet
pengeinstitut, så indeståendet holdes under kr.750.000.
Jesper Lund, Ulvshalevej, opfordrer til at vi køber obligationer, for at holde indeståendet nede.
Bendte Winther Thye, spørger til manglende betaling fra andelshaverne, og får oplyst at vandet er lukl(et
for 5 andelshavere. Ligeledes opfordrer hun til, at der kontrolleres målernummer ved vandaflaesning.

Herefter blev regnskabet godkendt.

lfobindelse med fremlaeggelse af budget 2018, spurgte Kathe Andersen, Havtornvej 13, om drift af det nye
vandværk, som skulle blive billigere. Bestyrelsen forventer billigere drift på grund af mere moderne
teknologi, men vi afuenter et hel års drift, før vi tør udtale os mere præcist herom.
Driftsbidraget fastsættes uændret, og budgettet blev godkendt.
Bestyrelsesvalg:
På

valg er Hans Aaen, Bjarne Groth, Jan Petersen og Peter Kousgaard, som alle blev genvalgt.

Som suppleant foreslå bestyrelsen genvalg af Geert Bøgh, men Bent Nielsen, Hortensiavej mener ikke vi
skal vælge Geert Bøgh, da han har trukket sig i grundejerforeningen p.g.a. sygdom i familien.

Suppleant: Bent Nielsen, Berberisvej 7, blev nyvalgt.

Valt af revisor: @ernes Revision og William Houman blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Per Hansen blev genvalgt.
Eventuelt:
Bjarne Jensen, Paradisæblet, opfordrede vandværket til at få tilbageklippet bevoksningen på Ribesvej.

Mødet sluttede kl. 15,20.

Referent:

lan Petersen

Dlrigent: Erik Strange

