EJBY STRAND VANDVÆRK A.m.b.a.
Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 16. 09. 2021
Møde afholdt i Ejby Forsamlingshus kl. 19:30
Tilstede:

21 stemmeberettigede og 3 gæster

Referent: Søren G. Klingemann

REFERAT

16-09-2021

Formand Preben W. Andersen indledte mødet og bød alle velkommen.
Møde påbegyndt kl. 19.32
Pkt. 1

Valg af dirigent
Ref.: Forslag om Torben Bovien som dirigent, blev valgt og Torben Bovien kunne
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2 stemmetællere valgt.
Der er fremmødt 21 stemmeberettigede.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning for 2020
Ref.: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Se selvstændig fil med bestyrelsens
beretning.
Der var ingen spørgsmål til årets beretning.
Beretning taget til efterretning.

Pkt. 3

Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse
Ref.: Formanden fremlagde årsrapporten for forsamlingen.
Spg.: Hvad indeholder posten "Andre administrationsomkostninger" (kr. 46.521) i note 6 i
årsrapporten fra revisor.
Sv.: Pkt. gennemgået detaljeret
Der var ikke yderligere spørgsmål.
Regnskab godkendt.

Pkt. 4

Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Ref.: Formanden foretog en enkel gennemgang af posterne samt en gennemgang af
investerings-/likviditetsplan 2021-2046.
Budget godkendt inkl. honorar til bestyrelsen og investerings-/likviditetsplanen.

Pkt. 5

Behandling af indkomne forslag
a. Vedtægtsændring i §3 og §8 forelagt.
Ref.: Forslaget blev tiltrådt og endeligt vedtaget med simpelt flertal.
Ingen stemmer imod.
b. Fra Grundejerforeningen Bigården er modtaget følgende forslag:
Det er vores ønske, at vandet behandles imod kalk centralt hos vandværket.
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Ref.: Punktet blev fremlagt af to repræsentanter fra grundejerforeningen med
bemærkning om at emnet blev fremført på deres generalforsamling. Ellers ingen
yderligere kommentarer.
Bestyrelsen orienterer om nogle af måderne for blødgøring af vandet.
Økonomisk set anbefaler Miljøstyrelsen, at vandværker der udpumper mindre end
200.000 m3 om året ikke foretager en central blødgøring. Ejby Strand Vandværk
udpumper ca. 65.000 m3 om året.
Foreningen Danske Vandværker vurderer, at der med den nuværende teknologi ikke er
tilstrækkelig gevinst med mindre at vandet er meget hårdt 24-30 gr. dH.
Vandet hos os er 18 gr. dH.
Under dette emne kom også en kommentar vedr. muligheden for fusion/samarbejde
mellem vandværker i området.
Kommunen anbefaler en samling af mindre vandværker. I vores område er det
nuværende Ejby Strand Vandværk en fusion med 3 mindre vandværker i nærområdet.
Ejby Strand Vandværk har stillet forslag til bestyrelsen om yderligere fusion/samarbejde
med Ejby Ny Vandværk og der er foretaget en uformel henvendelse til Åhusene
Vandværk. P.t. er der ikke samtale om sammenlægninger.
c. Fra bestyrelsen blev følgende ændringsforslag fremlagt:
Bestyrelsen udarbejder senest til den ordinære generalforsamling i 2023 forslag til
yderligere central vandbehandling på vandværket (blødgøring)
Ref.: Med dette ændringsforslag blev der ikke stemt om grundejerforeningens forslag.
Ændringsforslag vedtaget.
Ingen stemmer imod.
Pkt. 6

Valg af formand og kasserer
a. Formand er på valg for en toårig periode.
Ref.: Nuværende formand Preben W Andersen er villig til genvalg og blev valgt ved
akklamation og uden modkandidat.
b. Kasserer Pia Malmquist er ikke på valg i år.

Pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. To bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
Ref.: Nuværende medlemmer af bestyrelsen Lasse Bigård og Søren G. Klingemann er
begge villige til genvalg. Med ingen modkandidater blev begge valgt ved akklamation.
b. To suppleanter for et år.
Ref.: Nuværende suppleanter Jens S. Hansen og Bjarne Ego Jørgensen er begge villige
til genvalg. Med ingen modkandidater blev begge valgt ved akklamation.

Pkt. 8

Valg af ekstern revisor
Bestyrelsen foreslår Beierholm Revision, Holbæk, ved revisor Thomas Skinbjerg
Ref.: Valgt
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