Bestyrelsen

Andelsselskabet
Kegnæs Vandværk
Afholder ordinær generalforsamling
Fredag d. 06. marts 2020 kl. 17.30 på Kegnæs Forsamlingshus.
Efter generalforsamlingen er vandværket vært for et mindre traktement. Af hensyn til antallet bedes tilmelding ske til Martine Terp, tlf. 40 43 97 79 eller pr. e-mail: terp@adslhome.dk, senest 2. marts 2020.
Dagsorden:

66 personer mødt.
1.

Valg af dirigent og stemmetællere
Henrik Mørck Jensen valgt som dirigent.
Dirigenten godkendte at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Som stemmetællere blev valgt:
Anne Jessen og Jan Petersen.

2.

Formandens beretning
Der har været lidt vandbrud sidste år. Flejmose 29
På vandværket er skiftet en kompressor.
Der er skiftet nogle kuglehaner og hævet nogle målerbrønde.
Der er enkelte stophaner som ikke virker, de er blevet repareret.
Den VVS vi har anvendt har ikke været så effektiv, så der arbejdes med en anden.
Vi har i år lukket for en målerbrønd, p.g.a af manglende betaling.
De brandhaner der ikke bliver brugt så meget skal fjernes. Men der skal kommunen ind over.
Hvis de ikke må fjernes, vil vi gerne have nogle nye opsat, da der står brakvand i hanerne, og det giver anledning til bakterier.
Vi skal i gang med bnbo (boringnære beskyttelsesområdet) af arealer omkring boringerne. Vi afventer hvad der sker.
Det samme gælder at vi skal have renoveret selve vandværket. Vi arbejder på en handlingsplan.
Hvis vi skal bygge et helt nyt vandværk, vil det koste 5 mio kr.
Vi arbejder med evt. at købe ejendommen Kongshoved 1, og så opføre en bygning i stil med brandstationen.
På Kongshoved 1 har vi planer om at lave en rent vandstank eller to i den nye bygning. Der er dog mange planer der skal falde på plads, så der går nok et år eller 2.
Vi er i tæt kontakt med kommunen i forhold til hvad de kræver.
Vi har en ting mere der skal i betragtning – Grønmark 4 – hvor der ikke mere skal være køer, hvorfor der ikke mere bliver behov for så meget vand.
Der kommer dog 6 nye vandforbrugere på Flejmose 25, som udstykkes fra de gamle feriehuse.
Side 1 af 4 sider

De ejendomme der har dyrehold, gør at vi kan holde så lav en pris på vand som vi kan.
Vedr. salg af grund i Sønderby, hvor der har været meget bøvl i forhold til tinglysning, ser det nu endelig ud til, at der findes en løsning.
Formanden roser beboerne på Kegnæs for at alle ringer, så snart der opdages et vandbrud.
I 2020 skal alle vandure afsættes på kort, så de kan digitaliseres. Der vil komme folk forbi med udstyr til opmåling af vandurenes placering.
Spørgsmål:
Steen Andresen. Hvor er det der skal opsættes nye vandure op i Flejmose
Svar: Det er ved de udstykkede sommerhuse ved Flejmose 25.
Formandens beretning blev godkendt
3.

Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet med specifikationer udleveret og gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Bestyrelsen indstiller
Tilslutningsafgiften:
Vandafgiften:
Afregning efter måler:
Målerafgift:
Forbrug:
Miljøafgift
Drikkevandsbidrag
Vandsamarbejde

kr. 15.000,00 + moms (uændret)

kr. 500,00 + moms (uændret)
kr. 1,00 + moms (uændret)
kr. 6,18 + moms (uændret)
kr. 0,19 + moms (uændret)
kr. 0,48 + moms (uændret)

Gebyr: (momsfri)
Gebyr manglende indsendelse af aflæsningskort
Rykkergebyr pr. rykker
Gebyr for flytteafregninger (ikke momsfrit)

kr. 200,00 (uændret)
kr. 200,00 (uændret)
Kr. 200,00 (uændret)

Spørgsmål til at tilslutningsbidraget er meget lavt.
Ligger der en beregning bag? Bestyrelsen tager spørgsmålet til efterretning.
Hvorfor er vandværkets værdier ikke værdisat? Bestyrelsen tager spørgsmålet til efterretning.
5.

Valg af bestyrelse:
Svend Aage Iversen (modtager genvalg) og Per Schmidt (modtager ikke genvalg)
Valg af suppleanter: Henrik Duus og Jan Iversen
Side 2 af 4 sider

Sven Aage Iversen genvalgt.
Per Schmidt modtager ikke genvalg: Bestyrelsen foreslår Karsten Asmussen, Karsten Asmussen blev valgt.
Suppleanter: Henrik Duus og Jan Iversen blev genvalgt.
6.

Valg af revisorer:
Erik Hjorth og Asmus Paulsen (modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant: Anne Jessen
Genvalg til Erik Hjorth Og Asmus Paulsen
Genvalg til revisorsuppleant Anne Jessen

7.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8.

Eventuelt
Spørgsmål vedr. hvilke prøver der bliver taget af Eurofins.
Svar: Alle prøver som hentes via linket på vandværkets hjemmeside er opdateret.
Spørgsmål: Hvordan sikrer vi at alle aflæsninger der er indtastet også bliver indlæst.
Svar: Der arbejdes på, at der returneres et svar med oplysning om hvor mange m3 der er indtastet.
Opfordring: Når der er så mange penge i vandværkets kasse opfordres bestyrelsen til at igangsætte renovering af vandværket.
Der gives kommunegaranti for lån til renovering af vandværker.
Spørgsmål: Vandets hårdhedsgrad er meget høj. Der blev etableret et anlæg for nogle år siden, virker det endnu.
Svar: Bestyrelsen erkender at virkningen er størst tættest på vandværket. Bestyrelsen opfordrer til at man selv installerer et blødgøringsanlæg.
Spørgsmål: Hvad gør bestyrelsen for at beskytte den fremtidige vandkvalitet?
Svar: Vi følger de prøver der hele tiden bliver taget. Der er ikke lavet en handlingsplan for Sydals endnu. Den kommer i løbet af 2020. Den afventer bestyrelsen. Formanden har
kontakt til kommunen, som oplyser, at kommunen starter i Sundeved-området og først derefter bliver der lavet en handlingsplan for vores område. I 2022 skal alt være på plads i
forhold til boringer, så der skal vi have alt på plads. Men det kræver at der kommer en vejledning fra kommunen om hvad de forventer.
Side 3 af 4 sider

Forklaring: Der er hentet vand fra Sydals Øst Vandværk for at holde ledningerne i gang, og for at der ikke står gammelt vand i ledningerne. Der hentes 727 og 930 m3 i de to
ledninger.

Spørgsmål: Hvordan forventes udgifterne fordelt i forhold til når vi skal leje/købe jord?
Svar: Vi er med i vandsamarbejdet. Der kan vi søge midler når der skal købes/lejes jord omkring boringer.
Spørgsmål: Hvor mange boringer har vandværket?
Svar: Vi har 3 boringer. Tidligere ville vi have nedlagt en boring, men den er nu renoveret og kører.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for et godt arbejde.

_________________________________
Dirigent Henrik Mørck Jensen

______________________________
Formand Martin Terp

__________________________________________
Næstformand Jens Christian Lassen

_______________________________
Sekretær Svend Aage Iversen

___________________________________________
Medlem: Jens Ole Bladt

_______________________________
Medlem Karsten Asmussen

