ULFSHALE VANDV/ERK
Ordinaer Genera Iforsam ling
L0rdag 5. april 2014.
Der var modt 22 deltagere plus 1 repraesenteret ved fuldmagt. Desuden bestyrelsen (minus Vagn
Ove Petersen) samt fra HagesGaard Anders Frimann og vores FRR- og DLS-revisor Erik Strange.
Til stemmetaellere valgtes Birte.... og Ejgil.... (Efternavne ikke oplyst).
Til dirigent valgtes Erik Strange, som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i enhver henseende.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2013-2014. Bestyrelsen har arbejdet godt i ar. Vi
konstaterer, at 1 liter vand her koster 4-5 0re netto. Resten er afgifter osv. Som nyudnaevnt
f0devarevirksomhed stilles vi overfor nye krav til investeringer, hygiejne m.m. Det koster 200.000300.000 kr. Vi pr0ver at holde os lidt foran kravene .Sma vandvaerker er bedre end de store, billigere og mere demokratiske. Driftskurser og hygiejnekurser er pabudt. Vi bruger ledelsessystem
Thetis. Digitaliseringen viser sin nytte. Vi fik senest meddelelse om driftsstop gennem ULGs net. Vi
har haft to beklageligt store ledningsbrud . Nyord skal jo ogsa have vand om vinteren.
Vi regner med at have de fleste andelshavere pa nettet naeste ar. Postudsendelser ma belaegges
med en afgift.
Vore vandanalyser er pa den gode side, dog med noget organisk stof fra grundvandet.
Kalkknuseren synes at virke godt.
De digitale kort er snart faerdige og pa nettet med l0bende rettelser og registering af aendringer i
det offentlige system. Gravearbejder foregar tit og har god nytte af kortet.
0konomien har en god beholdning. Men store udgifter i ar vil medf0re indgreb i beholdningen. Vi
sigter altid mod en sikker formuest0rrelse. 500-600 taerede anboringer kan koste 150.000 kr arlig i
snit.
? Hvor kommer vores vand fra. ! Boringerne iigger ret taet pa vaerket og er godt beskyttede. Vi er
papasselige med iltningen og filtrene. ? Hvad hedder analyse-systemet. ! Se Jupiter eller kortene
pa UVs hjemmeside. ? Kan man saette en br0nd pa hovedledningen til praecisere pejling. ! Vi skal
alligevel ud og grave. Der bor efterhanden en del andelshavere her om vinteren. ? Er der lovgivet
om vandvaerkets formue.! Vi Iigger under det begraensende lovkrav om 200.000 m3. Vi Iigger

langt under og pr0ver at holde formuen stabil, ca. 4 mio. Vores formue reduceres arlig ved
inflationen (3%) med 120.000 kr .Men vi beh0ver ikke at lane eller ekstraopkraeve.
HHKnudsen: vi vil maske om 6 ar have digitale vandmalere. Ved et evt. nedbrud kan en ledning
til/fra Stege blive n0dvendig.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet forelagdes af Anders Frimann. Han konstaterede, at 2013 har vaeret et billigt og godt
Sr.
? Hvorfor har vi stUende 1.7 mio i M0ns Bank - daekningen er kun 700.000 kr. ! Bestyrelsen
kaemper for en balance. Vi far rimelig god rente, og det er svaert at finde andre banker. ? Vi ma
sikre bestyrelsen en passende kapital at arbejde med. ! 0 % i rente er Nordeas bud. Men M0ns
Bank giver 0.9%
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Budget: taksterne for 2014 godkendtes.
Indkomne forslag: Bestyrelsen forester en forh0jelse af driftsbidraget fra 2015 Formanden
henviste til omkostninger ved udskiftning af anboringsb0jler, og mulighed for at forbedre flow i
ledningsnettet mod eventuelle kalkst0d. Por0se r0r ma helt udskiftes.
Forslaget blev vedtaget (17 mod 6).
Pause for 0l eller vand.
Valg til bestyrelsen og af revisorer. Genvalg af Bjarne Groth, Hans Henrik Knudsen ,Peter Vagn
Kousgaard og Hans Aaen.. Til suppleanter valgtes Gunnar Kriegel og Gert B0gh. Revisor: StrangeDLS , medlem af FSR v/ Erik Strange. Foreningsrevisor: William Houman. Revisorsuppleant: Per
Hansen.
Jesper H0jland praesenterede sig og fortalte om sit arbejde pi UV.
Formanden afsluttede med tak tiLsekrefcaefen, til Hans Kragh og til dirigenten samt til forsamlingen
og bestyrelsen. Dirigenten lukkefljHT>0der
Referatet godkendt:

Efter Gen.forsaml. afholdtes konstituerende bestyrelsesm0de. Fmd. Groth. Naestformd HHKnudsen. Kasserer: VO Petersen. Sekretaer: Aaen. Driftsleder godkendt.

Efter Gen.forsamlingen afholdtes konstituerende bestyrelsesm0de. Fmd: Groth. Nasstfmd.
HH,Knudsen. Kasserer VO Petersen. Sekretaer: Aaen. Driftslederen godkendtes.

