REFERAT
Ordinær generalforsamling den 25. marts 2015 i Husby
Forsamlingshus.
Deltagere:
Asperup-Roerlev
Brenderup
Båring-Asperup
Fjelsted
Gelsted
Harndrup
Husby
Lunghøj
Skrillinge-Russelbæk
Strib
Formand Palle Christensen (PC) bød velkommen.
Niels Bebe og Poul Arne Hansen blev valgt som
stemmetællere,
Erik Kristensen (EK) blev valgt som dirigent.
EK konstaterede at generalforsamling var lovligt
indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Bestyrelsens beretning gav anledning til en længere
drøftelse bl.a. spurgte Niels Bebe ind til FVD’s rolle i det
politiske billede, hvor det som oftest er DANVA der toner
frem i medierne.
PC kunne fortælle at der efter hans opfattelse helt

tydeligt har vist si en ændring i det forhold med den nye
direktør i FVD.
Poul Arne Hansen (PH) udtrykte bekymring for de helt
små vandværkers overlevelses muligheder – dette kunne
Asperup-Roerslev tilslutte og supplere med angst for at
det ikke fremover ville være muligt at oparbejde en likvid
kapital til forbedringer på sigt.
NB pegede på at mange værker i forsøg på at holde
prisen på vand langt nede ikke investerer i fornyelse
f.eks. i ledningsnettet og andre opdateringer.
PC pegede på at prisen på selv vandet ikke er det store
problem i det daglige og der ikke var nogen påviselig
grund til ikke at regulerer priserne hverken her eller på
de fast afgifter.
1 liter vand i Strib koster f.eks. 0,7 øre pr. liter netto –
incl. alle afgifter er beløbet 6,6 øre!
De mange forståelige bekymringer gav anledning til at PC
på Vandrådets vegne lovede at etablere en temadag
(lørdag) med start først på formiddagen og afsluttende
på den anden side af eftermiddagskaffen.
Temaet skulle udelukkende dreje sig om samarbejde på
tværs af vandforsyningsområderne.
I forbindelse med Vandrådets arbejde efterlyst PC forslag
til virksomhedsbesøg – bestyrelsen er åbne for et hvert
forsalg med faglig baggrund.
Beretning blev herefter godkendt.
Kim Lund (KL) fremlagde det reviderede regnskab der
uden kommentarer eller spørgsmål blev godkendt
Det samme sket med budgettet og kontingentet med 1
kr. pr. forbruger forbliver uændret.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag

Valg:
På valg til bestyrelsen var:
Marie Heebøll, Brenderup Vandværk og
Poul Arne Hansen, Husby-Sdr. Aaby, Vandværk
Marie Heebøll blev genvalgt
Poul Arne ønskede ikke genvalgi
Per Posselt Skrillinge-Russelbæk Vandværk blev nyvalgt.
Jan Larsen Strib Vandværk blev nyvalgt som suppleant.
Som revisor blev Mads Christoffersen Gelsted Vandværk
nyvalgt.
Som revisorsuppleant blev Erik Kristensen Strib
Vandværk genvalgt.
Under eventuelt blev der en livlig debat om mange
forskellige emner.
Hvilket bekræftede nødvendigheden af en temadag med
plads til debatter om dagligdagen i vandværkerne.
Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30
Ref.
PC

