Referat fra vandrådets generalforsamling den 26 marts
Dagsorden
Dagorden iflg. vedtægterne:
1. Registrering af fremmøde
Fremmødte vandværker ud af 18 mulige:
Brenderup
Ejby
Emtekær-Tanderup
Gelsted Vand
Harndrup
Skrillinge-Russelbæk
Strib
I alt 24 personer.
2. Valg af dirigent og stemmetællere
Jens Larsen og Bjarne Rasmussen
3. Bestyrelsens beretning
Jan Larsen gennemgik bestyrelsens beretning som blev godkendt.
Se nederst
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Kim Lund fremlagde regnskabet der blev enstemmigt godkendt.
5. Budget og kontingentbeløb for det kommende år fremlægges til
godkendelse
Kim Lund:
Der vil i år blive opkrævet kontingent. Det er 1 kr. pr tilsluttede forbrugere.
6. Behandling af indkomne forslag (se bilag)
Vedtægtsændringen blev godkendt, så vandrådets bestyrelse er valgt blandt
vandværkernes bestyrelser.
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen på valg er: Marie Heebøll
(modtager genvalg)
Per Posselt (modtager genvalg)
Begge modtog genvalg.
Suppleant: John Trædholm blev valgt
8. Valg af revisor og suppleant
På valg er: Revisor Palle Christensen Genvalgt
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Suppleant Bent Edlefsen Genvalgt
9. Eventuelt
Landsbestyrelsesmedlem Jens Larsen orienterede omkring det der rører sig i
foreningen.
En sag om utæt installation i Ejby blev drøftet. Kommunen mener
tilsyneladende at man ikke må lukke for vandet.

Her er hvad jeg har fundet
I regulativet for Ejby stk 6.3 kan man lukke for vandet:
Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres
repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og
andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

Beretning for året 2018
Efter generalforsamlingen i 2018 fortsatte bestyrelsen uændret
med mig som formand, Per Posselt som næstformand, Kim Lund
som kasserer og bestyrelsesmedlemmer Marie Heebøll og Kaj
Andersen.
Kaj Andersen, Nørre Aaby, blev valgt ind i stedet for Niels Bebe.
Niels kunne ikke stille op som meddelt i indkaldelsen, da han
flyttede til Strib og derfor fratrådte som bestyrelsesmedlem i
Båring-Asperup vandværk.
Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder, det ene med deltagelse af
Teknik og Miljø hvor vi arbejdede på at færdiggøre fællesregulativet
og nu generalforsamling siden sidst.
Ved sidste års generalforsamling kom jeg i beretningen ind på at vi
havde en forhåbning om færdiggørelse af fællesregulativet. Det er
nu helt på plads, men mangler bare at vandværkerne i Middelfart
kommune tilslutter sig. Ved fristens udløb for tilbagemelding den 1.
marts var der indkommet 1 tilkendegivelse om at tilslutte sig
regulativet.
Efterfølgende er der kommet yderligere 3 så vi nu er oppe på 4 i
alt. Ikke just udtryk for et fællesregulativ for de private vandværker
i Middelfart kommune. Men hvem ved, det kan jo være at de
mange års kamp for at få et fællesregulativ ikke var et ønske fra
medlemmerne.
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(Skrillinge-Russelbæk, Strib, Asperup Roerslev Mark, Brenderup)

Kommunen afholdt stormøde med deltagelse af rigtig mange
vandværker. Det var dejligt at se så mange medlemmer støtte op
om arrangementet.
Vejlby Feds vandværk har fået etableret en ny boring.
Staurby Skov vandværk er fortsat lukket, men har fået en
kommunal dispensation til at kunne bruge vand fra værket hvis de
selv eller et af de værker der er koblet til at få leveret vand i
nødsituation.
Vi har i øjeblikket 18 vandværker som medlemmer i Vandrådet.
Referent: Per Posselt
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