EJBY STRAND VANDVÆRK A.m.b.a.
Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 31-03-2022
Møde afholdt i Ejby og Omegns Forsamlingshus kl. 19:00
Tilstede:

22 stemmeberettigede og 2 gæster

Referent: Søren G. Klingemann

REFERAT

31-03-2022

Formand Preben W. Andersen indledte mødet og bød alle velkommen.
Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om blødgøring af vand ved gæstetaler
Morten Christensen, Vandteknik ApS, som redegjorde for de forskellige metoder og omtalte
deres fordele og ulemper for både brugerne og et mindre vandværk som Ejby Strand Vandværk.
Bestyrelsen arbejder videre med en løsningsmodel til forelæggelse på næste generalforsamling.

Generalforsamling påbegyndt kl. 20.15
Pkt. 1 Valg af dirigent
Ref.: Forslag om Torben Bovien som dirigent, blev valgt og Torben Bovien kunne
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Der var ingen bemærkninger til den fremsendte dagsorden.
Der er fremmødt 22 stemmeberettigede.
Pkt. 2

Bestyrelsens beretning for 2021
Ref.: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretning forefindes på hjemmesiden.
Der var ikke spørgsmål til årets beretning.
Beretning godkendt.

Pkt. 3

Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse
Ref.: Formanden fremlagde årsrapporten for forsamlingen.
Spg.: Forslag: Kunne der være lidt uddybende forklaringer til noterne. F.eks. ”andre
tilgodehavender”
Sv.: Opsætningen af regnskabet følger årsregnskabsloven for vandværker.
Der var ikke yderligere spørgsmål.
Årsrapport/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 2022-2047.
Spg. Man burde sammenlægge vandværkerne i Ejby.
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Sv. Bestyrelsen er meget lydhør for en sammenlægning.
En fordel vil være at bygge et nyt moderne vandværk.
Bestyrelsen opfordrer til at forbrugerne samtaler med forbrugere i de andre vandværker.
Vi er usikre på om forbrugerne i de andre vandværker bliver informeret om fordele og
mulighederne for sammenlægning. Der er ingen ulemper.
Spg. Kan man få kommunen ind som en katalysator
Sv. Kommunen er interesseret i den mest optimale løsning for vandværkerne.
Spg. Hvad hvis der sker en større lækage
Sv. Forsyningsledningerne er nu ved at være gamle, 50-55 år men er stadig i rimelig god
behold. Der er en tilslutning mellem Ejby Strand Vandværk og Ejby Nye Vandværk, men
ikke til Åhusene.
Budget godkendt inkl. honorar til bestyrelsen og investerings-/likviditetsplan.
Pkt. 5

Behandling af indkomne forslag
Ref.: Ingen indkomne forslag

Pkt. 6

Valg af formand og kasserer
a. Kasserer er på valg for en toårig periode.
Ref.: Forslag om nuværende suppleant Jens S Hansen som kasserer,
blev valgt ved akklamation og uden modkandidat.
b. Formand Preben W Andersen er ikke på valg i år.

Pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Tre bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
Ref.: Nuværende bestyrelsesmedlem Holger H Nielsen ønsker ikke at genopstille.
Forslag om nuværende medlemmer af bestyrelsen Boye Toft Hansen, Rene Bouman og
Pia Malmquist. Med ingen modkandidater blev alle valgt ved akklamation.
b. To suppleanter for et år.
Ref.: Forslag Holger H Nielsen som suppleant og nuværende suppleant Bjarne Ego
Jørgensen. 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

Pkt. 9

Eventuelt
Ref.: Bestyrelsen fremlægger tekniske og økonomiske forslag til blødgøring af vand på
generalforsamlingen i 2023.
Vi ser gerne et nyt energineutralt vandværk etableret uden for byen.
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