Referat ved Ulfshale vandværks generalforsam ing, lørdåg d. 13.04.2019. i Mønshallerne.
Der mødte 21 stemmebe rettigede medlemmer.
Valg af stemmetaeller: Bent Nielsen.
Valg af dirigent: Eriks Strange

Formanden aflagde beretning, som indeholdt følgende hovedpunkter: Antallet af medlemmer er nu 1.096,
og der er leveret ca. 32.00O m3 vand til forbrugerne, bestyrelsen har afholdt 7 møder, men der har været
fJere mindre møder, bestyrelsen har deitaBet i div. kurser, bl.a. i jura, beredskabskursus og
persondata ku rsus.
Vores vand er godt, uden pesiicidrester. Det nye vandværk er nu i drift og kører efter planen.
@konomien er god, så reparationer og vedligeholdelse kan ske, uden først al tjekke bankkontoen.

Vandprøver er en dyr ting i dag, og en stor prøve koster ca. kr. 25.000.
Andelshaverne opfordres til at opdatere opiysninger på hjemmesidens beskedservice.
Vi har haft problemer med at anbringe vores penge iandre pengeinstitutter, da man i dag ikke er
interesseret i indskud fra forenrnger.
Vi har udestående på ca. kr. 20.000 hvor de fleste er under kr. 2.000.
Hans Henrik Knudsen opfordrede bestyrelsen til at få sløjfet gl. brønde, da der er en pulje
grundvandsrådet lrertil.

i

Pe,t Kongshøj spørger til bo. nger
Hereft er blev beretningen godkendt.
Regnskabet blev gennemgået al Anders Frimann, og efterfølgende godkendt.

Drittsbudget for 2019 blev forelagt, og Hans Henrik Knudsen spurgte til skjft af vandmålere, og formanden
forl<larede at levetiden kan forlænges med 5 år, såfremt de udtagne prøver af vandmålerne er o.k.

lohn Nlelsen spørger til digitale målere, men svaret er at vi afventer, bl.a. p.g.a. pris og der også er fordele
ved at vi en gang om året er nede i målerbrøndene.
DriftsbidraBet fastsættes uændret, og budgettet blev godkendt.
Besryre{sesva lg:

valg er Vagn Ove Petersen, som ikke ønsker genvatg, Gunnar Krie8el og Preben Christensen. Gunnar
Kriegel og Preben Christensen blev BenvalBt, oE Bent Nieisen blev nyvalgt.
På

Som suppleant bliver Bjarne Houmand valgt.

Valg af revisor: øernes Revision og William Houman blev genvalgt.
Reviso rsu pplea

Eventueit;

nt: Per Hansen blev genvaigt.

Hans Henrik Knudsen syntes vandet smager af metal, og opfordrede bestyrelsen

til at vedligeholde

arealerne rundt om pumpestatlonen på Nyord.
Jørgensen, Hortensiave.i 8 roste det nye vandværk, og fra Kristensen takkede bestyrelsen for arbejdet

årets løb.
Mødet sluttede kl. 15,30.

Referent:

Jan Petersen
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