Referat fra generalforsamlingen afholdt d. 12-03-2019

32 fremmødte inkl. bestyrelse
Jørgen og Leif blev valgt som stemmetællere.
Arne Andersen valgt som dirigent, han takkede for valget og kunne konstatere at indkaldelsen var lovligt
indvarslet.
Arne gav ordet til formand Knud Vincents som efterfølgende gennemgik beretningen.
Vores nat forbrug er væsentligt lavere end vi har været vant til og vores vandspild er pænt under 10 % .
Der har i 2018 været et par udpumpningsstop på grund af strømsvigt.
Vandkvaliteten er der ingen problemer med, men vi arbejder hele tiden på at optimere den.
Vores boring på Skolebakken er blevet trykprøvet og der er ingen problemer, vores anden boring på
vandværket vil blive trykprøvet i indeværende år.
Vi har lavet ny ledning på Askøvej, ledningsnettet bliver fortsat registreret med gps opmåling, alt skal være
digitalt på plads i 2022.
Knud fortalte at han er formand i vandrådet som består af 18 vandværker der samarbejder om blandt andet
fællesindløb.
Knud har været på flere møder og kurser vedr. nye regler og vandkvalitet
Fællesregulativet er opdateret i forhold til lovgivning og godkendt.
Miljøcenter Roskilde har kortlagt vores indvindings område.
Beredskabsplanen er opdateret.
Vi har oprettet hjemmeside www.bisserupvand.dk hvor relevante oplysninger kan hentes.
Vi har pt. 659 målere og 5 antenne flagstænger så det er muligt at hente data fra alle elektroniske målere,
måleroplysninger kan af forbrugerne hentes på en app.
Knud fortalte at siden vi har fået nye målere er det muligt at se et forbrug helt ned på liter niveau, og han har
fundet ca. 20- 25 små brud.
Vandværket har indgået en 3 årig aftale med Sk. forsyning vedr. afregning til forbrugerne
Af fremtidige arbejder er udskiftning af ledning på Fjordbakken samt udskiftning af sro anlæg på
vandværket.
Knud takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.

På et spørgsmål fra salen ang. vores kassebeholdning svarede Knud på at vi på budgetlagte investeringer vil
bruge pengene, men at vi samtidig ikke ønsker at pålægge vores bruger en ekstra regning hver gang vi skal
renovere eller udskifte større ting.
Arne takkede for fremlægningen af beretningen og gav ordet til Ruth.
Ruth gennemgik regnskab 2018 og takstblad 2020, der blev godkendt.
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer som alle blev vedtaget enstemmigt, men skal til ny
afstemning da der ikke var de krævede 2/3 stemmeberettige medlemmer fremmødt.
Knud og Leo blev begge genvalgt.
Arne modtog genvalg som suppleant.
Revisor genvalgt. DLBR revision
Jørgen Kristensen modtog genvalg som bilagskontrollant.
Yngve Christensen modtog genvalg som suppl.
Knud takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og den fortsætter uændret
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