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Referat fra generalforsamling den 20. aug.2o2o kl. 19.30 i Bolderslev forsamlingshus.

Der deltog L3 personer, hvoraf de L2 var stemmeberettiget.

Formanden bød velkommen og begrundede her hvorfor generalforsamlingen først afholdes d.d.

Dagsorden:

t. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Hans P' Jensen blev foreslået og valgt som dirigent Egon Greve som referent og Finn carstensen og preben

Sørensen som stemmetællere.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelsel.

Formanden aflagde beretning om årets gang og vandværkspasser aflagde beretning om vandværkets drift\/ 
Jvfr. vedh. beretninger.

Begge beretninger blei godkendt uden bemærkninger.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev forelagt' overskud kr. 94.698. M.h.t. likvid beholdning på kr. 3.255.336 blev der drøftet
om man skulle overveje, at have flere pengeinstitutter.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Forelæggelse af budget 2O2O til orientering.

Budget for 2020 blev forelagt. tngen bemærkninger.

5. Behandling af indkomne forslag.

lngen.

v 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

v PÅ valg' Hannah Bahnsen, Michael Nielsen og Egon Greve. Alle er udtrådt af bestyrelsen p.g.a. flytning.
Suppleanterne Andreas Bonde og Thomas Thomsen er indtrådt i bestyrelsen. Villig til genvalg.

Forslag: Andreas Bonde, Thomas Bonde og Henning Hell.

Valgt.

lngen afstemning, idet der ikke var andre forslag.

Suppleanter: forslag peter Krogh og Claus Riisberg.

Valgt: 1. suppl. peter Krogh

2. suppl, Claus Riisberg

7. Valg af revisor.



Revisionscentret, Aabenraa blev genvalgt.

7. Evt.

Den 20. aug. 2020

Dirigent

Hans PeterJensen



2019 beretning vandværkspasser

Oppumpet: 280.000 m3

Aflæsning foretaget idec 2019. lngen problemer

Der er foretaget diverse skylninger

\

Brud på ledningsnet. lndustrivej og Bolderslev Skovvej

Stophaner skiftet: Bag Volden, Bjolderupvej 89, Præstegården, Myrkærvej (brud ved stophane)

Tilslutning på pumpestation Todsbøl nedlagt

Nye tilslutninger 2 stk i Raved

Vandprpver foretaget hos 4 forbrugere + vandværket

I maj måned har Kemic på vegne af vandværket søgt kommunen om installation af UV anlæg.

I dec. r'nåned blev UV anlægget installeret.

12020 skal der iværksættes kontrol af renvandstank.

12020 skal der også ses på ventilation.

Christian Kristiansen

vandværkspasser



Beretning for året 2019 og noget af 2020.

Generalforsamlingen i år kommer jo noget for sent på grund af landets nedlukning i forbindelsemed covid-L9 pandamien' Det er et klart brud på vores vedtægter men vi er ikke de eneste der iden situation' og fra eksperters side har det været tilkende givet at det var nØdvendigt at handlepå denne måde. Men nu er vi her,

1. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling. I den periode er 3medlemmer af bestyrelsen udtrådt, idet de alle har solgt deres ejendom og derfor jo ikkemere er andelshavere' Hanna Bahnsen blev erstattet af Andreas Bonde og Michael Nielsenaf Thomas Thomsen' Da Egon Greve så udtrådte ijanuar, havde vi ikke flere suppleanter at'tage af' men vi mente at være så tæt på generalforsamlingen at det ikke gav mening atindkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få en fuldtallig bestyrelse. og da sålandet lukkede ned var det ikke muligt at gøre noget ved det. Bestyrelsen besluttede også iden anledning at lade Egon fortsætte som ansat kasserer indtil videre. på næstebestyrelsesmØde vil vi tage sagen op på ny,

2. Sikring af vandkvaliteten.
som omtalt sidste år giver det nye kontrolprogram nogle udfordringer. lgen i år har vi haftet par tilfælde hvor første PrØve viser forhøjet kimtal, mens det er i orden i den næste
PrØve' Vi har et mindre problem med en prøvetagning på Kohberg. r første prØve er derblevet konstateret for meget jern og for stor tubiditet i prøven,både i 20L9 og 2o2o.l2o1,gvar alt i orden i anden PrØve mens der i2o2ostadig var for stortubiditet ianden prøve. Iførste PrØve måltes 24 FNU og ianden 1,5 FNU hvor maks. Er 1FNU. vi kontrolleretubiditeten på vandværket og her er ikke nogle problemer, så årsagen skal søges længereude i nettet, og er formodentlig hos Kohberg selv.
Derudover har vi haft nogle problemer med kvaliteten.

3. Ny boring.

som nævnt sidste år har vi igennem lang tid været i kontakt med kommunen for at finde enny kildeplads til en boring, for at kunne sikre os bedre mod en evt. forurening i denuværende boringer' I hele forløbet har kommunen ment at det var en opgave de skullehjælpe med' men i løbet af det sidste år trak de pludserig iland på det område. De menernu at vi selv skal hyre en rådgiver til at hjælpe os på det område. Vi er derfor nu ved atindhente nogle tilbud på dette arbejde, og forventer at få sat gang i arbejdet i løbet afefteråret.
4. Udtræden af den økonomiske regulering

For nogle år siden blev der indført en vandsektorlov for vandværker der udpumper mereend 200 t'm3' Meningen med loven var at nogle frygtede at de store vandværker tog formeget for vandet og opsamlede store overskud i kasserne. Vi kom under denne lov da viudpumper knap 300 t.m3.



sidste år i december blev loven revideret således at vandværker med en årlig udpumpning

på mellem 200 og 800 t.m3 kan udtræde af den Økonomiske regulering' For at kunne dette

skal man dog igennem en proces der svarer til vedtægtsændring i vandværket' og en hel

del skriftligt materiale skal afleveres til hver eneste andelshaver' Hvis man udtræder sparer

man en der papirarbejde med indberetning af en række tar tir sekretariatet, og får en større

ret til selv at bestemme. Vandværkerne vil stadig være underlagt Kommunernes tilsyn også

med hensyn til priser og formue, men det vil være lidt nemmere at spare op til en fremtidig

investering. Den nye bestyrelse skal derfor til at finde ud af om vi skal søge om at komme

ud af den økonomiske regulering'

Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbe'ide i det forløbne år og så vil

jeggiveordettilKedde,dersomnæVntvilfortælleomdriftenafvandværket'


