Vandrådet i Middelfart
Kommune

Referat fra generalforsamlingen 21-03-2012
Efter en fællesmiddag (Tak for mad til Birthe og co.) startede
generalforsamlingen kl. 19.00

Pkt. 1 Registrering af fremmødte
Palle Christensen bød velkommen og det kunne konstateres, at der var 15
vandværker til stede.
Pkt. 2 Valg af dirigent og stemmetællere
Anton Petersen, Strib Vandværk blev valgt til dirigent
Til stemmetællere valgtes Charlotte Schmidt, Tre-For og Per Posselt, SkrillingeRusselbæk Vandværk
Pkt. 3 Bestyrelsens beretning (kan ses her på hjemmesiden)
Bemærkninger til beretningen:
Niels Bebe, Båring Asperup Vandværk understregede at det ikke var en generel
accept til Vandrådet om at rådet til en hver tid kan handle på vandværkernes
vegne.
Større principielle sager skal forlægges vandværkerne inden de kan
godkendes.
Hvordan det skal ske vil blive drøftet i bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt
Pkt. 4 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Henning Larsen, Skrillinge-Russelbæk Vandværk fremlagde regnskabet (kan
ses her på hjemmesiden) det balancerer med 21.001,05 kr.
Regnskabet blev godkendt
Pkt. 5 Budget og kontingentbeløb for det kommende år fremlægges til
godkendelse
Budgettet blev fremlagt med uændret kontingent og med et forventet
overskud på 175,00 kr.
Budgettet blev godkendt

Pkt. 6 indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
Pkt. 7 Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Niels Bebe, Båring Asperup Vandværk og Palle Christensen, Strib Vandværk
blev genvalgt
Kim Lund, Lunghøj Vandværk blev nyvalgt i stedet for Ole Krog Petersen,
Gelsted Tårup Vandværk som ikke ønskede genvalg.
Som bestyrelsessuppleant valgtes Jesper Bang, Emtekær/Tanderup Vandværk
Pkt. 8 Valg af revisor og suppleant
Per Posselt Skrillinge-Russelbæk Vandværk blev genvalgt som revisor
Erik Kristensen, Strib Vandværk blev genvalgt som revisorsuppleant
Pkt. 9 Eventuelt
En opdateringsliste blev rundsendt og udfyldt (Tak for det)
Apropos emnet med Vandrådets stillingtagen til forskellige ting i samarbejdet
med de offentlige myndigheder kunne formanden berette, at Middelfart
Spildevand A/S ønsker at indgå en ny aftale om indberetning af målertal ved
årsskiftet.
Aftalen går i sit udgangspunkt ud fra de samme ting som den "gamle" aftale
med indberetning af målertalt ultimo januar, med kvartalsvise indberetning om
målerskift samt samarbejde (begge veje) m.h.t. udveksling af adresser og
andre oplysninger.
Den helt store forskel ligger i at der fremover vil blive betalt 30,04 kr. pr. linie i
målerindberetningen plus et årligt beløb på 1.200,- kr. til konvertering af
målerindberetningen fra det program de enkelte vandværker nu bruger til en
kommasepareret fil med en snitflade der kan anvendes over for KMD.
Det vil snarest blive drøftet i bestyrelsen, hvordan vi kan hjælpe de
vandværker, der måtte have problemer med at levere en kommasepareret fil.
Formanden slog et slag for at man i alle bestyrelser var udstyret med et
eksemplar af alle 6 håndbøger til brug i ledelsen af et vandværk - bedst ville
det være hvis alle bestyrelsens medlemmer har hele samlingen - pris pr.
medlem 300,- kr. (typisk 1.500,- kr. for hele bestyrelsen)
Bøgerne kan bestilles ved FVD
Den årlige information til vore forbrugere vil blive gjort til genstand for et
særligt punkt på næste stormøde med kommunen.

Men indtil da kan der læses om det i Vandposten nr. 182 februar 2012 side 41.

Harndrup beklagede, at det bliver sværere og sværere at drive vandværk med
alle de regler, love, vejledninger o.s.v. der bliver trukket ned over vores
hoveder.
Harndrup efterlyste samtidigt lidt oplysninger om honorarer til
bestyrelsesmedlemmer.
Formanden svarede at det er uundgåeligt at komme til at tage emnet op i de
forskellige bestyrelser - tiden med at arbejde gratis i vandværkerne er
forlængst forbi, men der hersker ikke tvivl om at det er de enkelte bestyrelser,
der dels skal vurdere arbejdsbyrden men så sandelig også kigge på
vandværkets formåen rent økonomisk.
Anton Petersen afsluttede generalforsamlingen kl. 20.15

