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Referat af udsat ordinær generalforsamling
den z&.juni 2021 kl. 19.00 i Den Gamle
Skole i Viskinge.

lflg. vedtægten skulle den ordinære generalforsamling have været afholdt imarts
måned 2O2L, men grundet coronapandemien har dette ikke kunnet lade sig gøre.

Til generalforsamlingen mødte 21 personer.

1: Valg af dirigent
Bestyrelser foreslog Svend Miiller som dirigent, hvilket generalforsamlingen imødekom.
Svend Mtiller takkede for valget og konstaterede, at den udsatte generalforsamling var lovligt
indvarslet set iforhold til coronapandemien, hvilket må betragtes som force majeure.

2: Bestyrelsens beretning.
Jesper Knudsen fremlagde bestyrelsens beretning.

Så ses vi igen til generalforsamling ivores lille vandværk, og det er dejligt at se så mange
mennesker møde op.

Det forløbne år har igen været præget af coronavirus, og vi har ikke haft så mange aktiviteter i

gang og kun afholdt bestyrelsesmøder, når det har været absolut nødvendigt. Resten har vi klaret
over telefon og mails. Heldigvis kører vores vandværk rigtig godt, og derfor er arbejdet
overkommeligt.

lgen i år kan vi heldigvis sige, at vi har det fineste vand, og at der er masser af det. Vi har flotte
analyser på alle parametre og har ikke haft forureninger af vores vand.

Vi har haft enkelte brud og lidt højt forbrug på grund af forglemmelse hos en forbruger. Udover en
enkelt stophane, en stikledning, der var lidt svær at finde, har det alle været hos forbrugere.
Jeg vil i den forbindelse gØre opmærksom på, at der ved brud på en forbrugerstikledning, hvor
forbruget har været meget højt, kan man søge Kalundborg Kommune om reduktion i

vandafledningsafgiften, som jo er en stor del af den samlede udgift til vandforbruget.

Der har været nogle få forespørgsler omkring opkrævningen af vand efter, at regnskabsføringen er
overtaget af Hvidebækrevisoren. Det har stået lidt anderledes på opkrævningen, end det tidligere
har gjort, men det er stadig efter fuldstændigt samme princip.
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Pr. L/L2A2thar vi dog ændret iopkrævningen af faste afgifter, så alle forbrugere (lejligheder)
kommer til at betale en fast afgift. Det har ikke været opdateret i mange år, og derfor har vi
gennemgået dette.
Vores opkrævningsprincip har i mange år været bagudrettet, så regningen for vandet først
kommer efter forbruget. Det er ikke normal kutyme for vandværker, da opkrævningen af en
fremadrettet aconto er mere normal. Det kan minimere vores risiko for tab, da vi er 6 måneder
foran forbruget, og vi kunne godt tænke os en snak med generalforsamlingen, om man ønsker
dette princip indført.
I forlængelse af dette kan det dog siges, at vores tab er minimale, og alle forbrugere har betalt
deres tilgodehavende for nuværende.

Vi har for nyligt været rundt til alle målere for at få opmålt deres position digitalt. Det er
kommende lovgivning i forbindelse med LER registeret, der er årsagen til dette. Til næste år bliver
der krav om digital registrering af ledningsnettet og svartiden på graveanmodninger bliver på 2
timer. Derfor har vi haft Thvilum til at måle alle brØndene op og venter nu på L. udkast til kortet.

Jeg vil gerne bruge lejligheden til at takke Doris, som har været revisor, for hendes kyndige
bistand. Doris har valgt at stoppe, men tak skal hun have for det fine arbejde.

Til sidst viljeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Det er altid hyggeligt
til vores bestyrelsesmøder, og der går også lidt tid med at drøfte andre emner. Vi håber, at corona
vil tillade, at vi mødes som tidligere og også kan få afholdt vores julefrokost, som blev udsat.
Vi er en alsidig bestyrelse med flere kompetencer: Sune er naturfagligt uddannet og arbejder med
vandmiljø, Lennart arbejder med vandværker i Kalundborg kommune, Mogens graver og lægger
røt, ogved alt om dette, Roland ved alt om bestyrelsesarbejde og er god til regler og love. Så det
eneste jeg skal Eøre, er at holde lidt styr på alle de dygtige mennesker. Så det forsøger jeg så på.

Tak for opmærksomheden. På bestyrelses vegne
Jesper Knudsen

Svend Miiller spurgte til kommentarer til den fremlagte beretning.

Vedr. forudbetaling var der følgende kommentarer: Der blev bakket op om bestyrelsens indstilling om
forudbetaling. Det betyder, at man to gange ved kommende betalinger kommer til at betale % år
ekstra. Kirsten Trolle nævnte, at man skal relativt højt op i forbrug lør man kan få reduceret i

vandafl edningsafgiften efter et brud.
Den faste afgift er kr. 700 pr. år.
Det blev problematiseret, Hvordan man definerer en målerenhed. Jesper Knudsen havde af WS
forretningen Moderne WS fået flg. Definition som er lig med et toilet, vask og bad. Bestyrelsen vil
nærmere undersøge forholdene og informere mere præcist om dette.
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3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Revisoren fremlagde det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2020.
Revisoren havde omdeh årsregnskabet for 2020.
Bruttoresultatet er på kr. 159.507. Årets resultat er på minus kr. 50.158. Aktiver lyder på t.707.699
oB omsætningsaktiver på. Kr. 699.955. Der er en egenkapital på kr. 1.538.086 gældsforpligtelser på kr
69.613. Nettoomsætningen har været på kr. 206.868. Der er likvide beholdninger på kr. 560.757.
Der blev spurgt til, hvorfor man har et depot til værdipapirer. Der blev svaret, at man har haft disse

værdipapirer grundet en bedre rente ved at have værdipapirer i banken.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4: Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

L
Bestyrelsen fremlagde det kommende års budget til godkendelse. Budgettet for det kommende år er
i store som sidste år med nogle få justeringer på enkelte konti.
Budgettet blev herefter godkendt.

5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg var: Sune Lillie og Lennart Andreasen. Begge to modtog genvalg.
Begge blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog som 1. suppleant Philip Helveg Nielsen, og som 2. suppleant Jens Pedersen.
Begge suppleanter blev genvalgt.

7: Valg af revisorer.

\! På valg var:

Steen Larsen og Dorit Nielsen. Steen Larsen modtog genvalg. Doris ønskede ikke genvalg. Som 2
revisor foreslog bestyrelsen Kirsten Trolle.
Både Steen Larsen og Kirsten Trolle blev valgt.

8. Eventuelt

Kirsten Trolle nævnte, at hun har fået monteret en vandalarm, som efter relativ få måneder ikke
længere virker. Jesper Knudsen nævnte, at bestyrelsen har drøftet, hvorvidt man kunne få installeret
en måler, der oftere kan registrere forbrug og dermed også en form for alarm. Bessrelsen vil drøfte,
om man skal installere denne nye elektroniske målerenhed med alarm. Der blev spurgt til, om
bestyrelsen løbende holder Øje med udviklingen indenfor afkalkning m.v. Jesper Knudsen meddelte,
at man løbende holder Øje med dette, men at en investering i et afkalkningsanlæg på vandværket
løber op i et betydeligt beløb. Erik Bergman spurgte til, om trykket på ledningsnettet er ændret. Der
blev svaret, at trykket ikke er ændret og at det er relativt høit - 4 bar. Manglende tryk kan skylds
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tilkalkning af egne rør.

Herefter gav svend Miiller ordet til Jesper Knudsen, som afsluttede generalforsamlingen'

Referat ved Roland DuruP
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