Verup Vandværk, ordinær generalforsamling 2.5.2019:
Referat:

ad. 1: Valg af dirigent og referent:
- Hans valgt til begge.

ad. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
- Alle vandprøver har været i orden.
- Roligt år uden forstyrrelser og brud, dog en frossen udendørshane ved sommerhus, lukket i brønd.
- To tilbud på ny styring af vandværket, opgivet p.g.a. pris ca. kr. 200.000 og mere.
- Olieudskiller og udmåler er skiftet.
- Andelshavernes målere er alle skiftet.
- Vedr. pressens omtale af nyt pesticid: Vi afventer retningslinjer, men da vi henter vores vand i ca. 8
meters dybde, er det ikke sandsynligt, at vandet er forurenet, da midlet er anvendt for mange år
siden. Eventuel forurening vil sandsynligvis ligge dybere. Der vil naturligvis blive testet.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.

ad. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab 2018 og budget 2019 - 2024 til godkendelse:
- Regnskabet blev gennemgået, det bygger nu på ”hvile i sig selv” princippet, hvilket betyder, at
årets underskud på kr. 52. 893 lægges til omsætningen. (vi må i princippet ikke have overskud eller
formue).
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

- Budgettet blev fremlagt, vores likvide midler på kr. 699.563 anvendes iflg. budgettet til en delvis
finansiering af en forbindelsesledning til Dianalund Vandværks forsyningsområde i Niløse i 2022.
Budgettet blev godkendt enstemmigt.

- På denne baggrund blev der talt om vandværkets fremtid. Bestyrelsen er aldersmæssigt ved at
være ”oppe i årene”, hvis det er muligt overgiver vi gerne til en ny bestyrelse, men det kan

måske være svært at finde interesserede, derfor afholder vi et møde Dianalund Vandværk
d. 8. maj for at ”sondere” eventuelle muligheder for fremtiden. Eventuel beslutning tages op på en
generalforsamling. Midler til ledningen i 2022 skal ses i denne sammenhæng. (Se resultat af
”sonderingen” på hjemmesiden senere).

ad. 4: Behandling af indkomne forslag:
- Der var ikke indkommet forslag

ad. 5: Valg til bestyrelse, på valg Poul Hørringsen, Hans Foster og et nyt medlem:
- Poul Hørringsen og Hans Foster genvalgt. Nyvalgt Jens Christensen, Birkemosevej 12.
Valg af 2 suppleanter, på valg Bjarne Brix og Ingo Nielsen:
- Bjarne Brix og Ingo Nielsen genvalgt.

ad. 6: Valg af revisor, på valg Ingger Christensen:
- Ingger Christensen genvalgt.

ad. 7: Evt.
- Intet

Referent
Hans Foster

