
Andelsselsksbet Lille Næstved Vandværk

Referat fra generalforsamling 24. f ebruar 2O2O

Punkt
l \ralg af drrigent

Bes§.relsen foreslår Jørgen
Rasmussen

AHI bød velkommen og indledte mødet med valg af dirigent.

Jørgen Rasmussen blev valgt til dirigent og kunne bekræfte, at
der var indkaldt ti1 generalforsamlingen og retmæssig

annonceret, men indvarsling var en dag for sinket.

Jørgen Rasmussen spurgte de fremmødte om alholde lse af
generalforsamlingen kunne godkendes og gennemførcs.
Ingen bemærkninger.

I alt fremmødte 13 incl. Bcsq'relse.
Dagsordenen blev Iæst op af dirigenten for 7 fremmødte
forbrugcre samt 5 bestyrelscsmediemmer.

IJrik Jorgense n og Lotte Withe n b.lev valgt til stemmetæller vccl
en evt. afstemning.

2 Bcsn'relscns bercuring Ande rs Hille rup (formand) læste bcstyrelscns beretning op
separat på Lille Næstved Vandr'ærlis hjemmeside).

AHI takkede bes§'relsen for et godt samarbejde .

Også en tak til V. Jørgensen for et godt samarbcjde i 201 9.

Beretningen blev godkendt.

(t"

3. Dct reviderede rcgnskab forelægges

til godkendelse
Gert tsigum gcnnemgik regnskabct for 2019, og regnskabet blev
godkendt uden bemærkninger.

Michael Hansen, Wessels Vej spurgte til sammcnsætningen
og beløbsstøtrelse af tilslutningsafgiflcn. GB afgav svar.

Michael Grochalski, Chr. Winthers Vej, anbefale de at
besq relsen kiggede på lånet med hcnsyn til rentenedsættelse, da

det kunne give en gevinst over de 13 år, der var tilbage af
lobetiden.
GB kommenterede, at det mange gange havde været drøftet i
vandværksforeningen, og der hidtil ikke havde været mulighed
for ændring af lånemetoden, - men Gert Bigum vil undersøge
sagen ige n.
Bestl,re lscn tage r emnet op på kommende møder.

4. Budget for 2020 forelæg;es til
orientering

Gert Bigum gennemgik budget for 2020
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Emne Bemærkninget



Punkt Emne Bemærkninget
l. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til beswrelse På valg - Anders Hillerup - genvalgt .

N'[ichael Grochalski stillede op, som modkandrdat, Valget blev
stemme r til Anders Hillerup og 2 til I'Iichael Grochalski.

På valg-Just Larsen - genvalgt
På valg - Caia l(eis - ge nvalgt.

11

Valg af suppleant Pa valg - Jan Bo Peterscn gcnvalgt

u. \/alg af rer-isor P., r rlg - Jrn. Ra--.,"".n 3enr algt

9. Iiventuelt Einat Hansen, Poppelvei påtaltc de t meget dårlige tr)'k på
r.andct til hans cjendom. Han var mcsct utilfreds med
håndteringen af hans henvendclsct, oE at dcr ikkc skete noget i
en positiv retning.
Problemet blev kommenteLe t af bide [irik Jorgensen (I-ille
N-æsn'cd r.andværk's smed), dcr har arbejdet meget med sagen,
ogJust I-atsen, der spurgte incl til tidrummet, hr,.or der r.'ar

manglcnde tr1'k. Einar Hanscn kunne fortælle, at det var pgalt

helc riagcn. Efter drøftelse [:lcv man cniqe om, at Iiinar Hansen
skulle listc tider op på forbrug, sdlerlcs at Ilrik Jørgcnscn og Just
l.'.rrscn h:rr mulighed for at se, hvacl cle r cvt. skyldcs.

Einar Hansen, Poppelvej fore slrg at Lille Næstvcd Vandværk
lavede en tilfredshedsundersøgelse hos Forbrugerne. 'I ilfiedshed
på serr.ice, kvalitet og tn'k.
GB mente, at hvis dcr var mege t st()r utilfredshed rned Lille
Næstved Vandr,ærk's bestl'relse, så r,illc lorbrugerne komme til
generalibrsamlinge n, og de t var og har ikke været tilFældet mcd
mange fremmøclte .

Michael Hansen, §/esselsvei spurgte ind til hvilke t tryk, man
kunne fon,enrc. CiB svarcde, at Lille t"\æstved Vandværk ikkc
vat forplistet til at levcre ct fast tryk. [irik Jørgensen fortalte at
ved for hc.rie ttvk, kan vi risikere at ødelægge mange af vorcs rot,
og evt. ose vandspild, oq clcrmed ogede omkosminger.
Michael Grochalski, Chr. Winters Vej fore slog at vi lagde cn
bcsked i dcn omdelte foldcr ved årsskjftet, om mulighed for at
sware på en tilfredshcds undcrsøgclsc på hjerrrmesidcn.
Llnclcrsøgelsen kunne værc åben ijanuar måned, så man havde
svat til generalfr:rsan.rlingen i 2021.

l)er bler. spurgt ind til blødgoring afvand, og GB kunnc
fortælle at det var nogct vi havde fokus på, men var meget dvrt,
og at vi ikke var interesseret i at tilsætte kemikalier ir.andet, for
et få det blodt.

Bestl,relsen følger op på emnernc:
Ttvkproblemer på Poppelvej
Tilfredshedsundersøgelser
Blødgøring af vand
Renter på lån



Ånclers H illcrup sluttede af ntctl cn rak tjl de f}enrmodte, og
takkcde firr en konstrrrktil dialog og inclput.

Konstituerende møde den 3. marts 2020 på Lille Næstved Vandværk.

Referat: Caia Keis

'ent Jørgen Ramussen
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