ULFSHALE VANDVÆRK
Generalforsamling d.- 6. april 2013 I Tøvelde Forsamlingshus.
Til stede var 16 andelshavere samt 1 fuldmagt. Revisorerne fra Hages Gaard og
Strange revision. Bestyrelsen minus Formanden (bortrejst). CJ Poulsen.
1.-2. Til dirigent valgtes CJPoulsen, som konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
Til stemmetællere valgtes Henning Sørensen og Bjarne Jensen.
3. Næstformanden (herefter NFM.) aflagde bestyrelsens beretning for 2012-13 .Han
nævnede især to store projekter, kalkknuseren og de digitale ledningskort. Pris hhv.
250.000 og 74.000 kr. NFM forudser store og uberegnelige udgifter til tærede anboringer og til renovering af en boring samt slid på pumperne. Næste år kan derfor en
forhøjelse af den årlige afgift komme i forslag.
BFM vil efterhånden overtage pasningen af vandværket efter Hans Kraghs ønske.
Spørgsmål fra salen:
Der skal skiftes sier grundet kalkknuseren. Hvorfor? ! For at undgå kalktilstopning
Ikke blot afsyre - det skader materialet.
Hvad sker der med vandvarmeren? ! Den skulle komme til at virke bedre. Kalkskaller kan gå løs efter en tid (o. 1 md.)
Vil I love en hjemmeside? ! Vi modtager gerne mails. Hjemmeside overvejes.
Hvad betyder de grønne pinde med rød top inde i skoven? ! De er markører vil
vores opmåling – er landmålerens.
Beretningen godkendtes.
4. Regnskabet blev forelagt ved A. Frimann, Hages Gaard. Det godkendtes.
5. Driftsbidrag for kommende år. Takstbladet for 2013 godkendtes. ! Kalkknuseren
nåede ikke at komme med i budgettet.

6. Indkomne forslag. Ingen.
7. Valg: alle valgt. Ny best.suppleant: Bent Nielsen Bundgaard.
8. Eventuelt. Debat for og imod solcelleanlæg på vandværkets bygning. Bestyrelsen
kan gå videre med sagen.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
NFM afsluttede og takkede for godt samarbejde og samvær.
Efter generalforsamlingen afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde.
Formand. Bj. Groth. Næstformand: Hans Henrik Knudsen. Teknik og regnskab:
Knudsen og Kragh. Sekretær: Aaen.
Næste bestyrelsesmøde bliver fredag d. 3. maj kl. 18 hos slagter Stig i Stege.
/Aaen

Referatet godkendes:
……………………………………..
C.J.Poulsen
Dirigent.

