LILLE NÆSTVED VANDVÆRK
Referat fra ordinær generalforsamling den 25. februar 2014
1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jørgen Rasmussen (JR)som blev
enstemmigt valgt til dirigent.
JR takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og
retmæssig annonceret.
Dagsordenen blev læst op, og der var ingen
indvendinger til denne.
Der var mødt 9 forbrugere op samt 5
bestyrelsesmedlemmer.

2. Bestyrelsens beretning

Anders Hillerup (formand - AHI) læste bestyrelsens
beretning (se separat). AHI udtalte en speciel tak til
Gert Bigum (GB)for hans særlige indsats i året.
Ketty Honoré – Spurgte ind til hvad forbrugerne fik
ud af målerudskiftning, da der var tale om en stor
investering.
AHI svarede at det var et krav at målere skulle
udskiftes. I den forbindelse havde bestyrelsen et
ønske om at fremtidssikre målerne, hvilket betød at
man valgte en måler med mulighed for
fjernaflæsning.
Just Larsen (JL) supplerede med at de nye målere
havde en længere levetid end de gamle.
Peter Falk - Hvilke forbedrede data er der tale om
for forbrugerne. Vil der blive tale om fx en app.
AHI - i første omgang ingen app men man kan købe
et display til 800 kr. så man ubesværet kan følge
med i forbruget. Men ellers er det noget af det som
bestyrelsen i den kommende år skal have drøftet.
Hvor skal niveauet for den service vi giver
forbrugerne ligge?
Erik Jørgensen - Erfaring med de nye målere og
display er færre udfald for vandværket og en
skærpet opmærksomhed for forbrugeren selv med de
nye display, der viser alt det man gerne vil se.
Gert Bigum (GB) – Tilsynsmyndighederne har meldt
ud at forbrugere skal vide hvornår der bliver læst af.
Vi vil undersøge om man på hjemmesiden kan
informere om aflæsningstider.
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Bo Palle – Ledningsnettet er det også fremtidssikret?
AHI – vi ser hele tiden på nattime forbrug og ændre
det sig væsentligt, er det her vi kan reagere. Der er
ingen tvivl om at vi også skal have kigget på vores
stophaner/ventiler rundt omkring i vores område. Her
vil der givetvis stå nogle som "siver".
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Regnskab.

GB gennemgik regnskabet, samt budget for 2014.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for 2014

GB påpegede at opkrævningsgebyr muligvis var
budgetteret for højt og kurser for lavt. Bestyrelsen har
endnu ikke taget stilling til hvem der skal have
hygiejnekurset.

5. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg - Anders Hillerup – genvalgt
På valg – Caia Keis – genvalgt
På valg – Just Larsen - genvalgt

7. Valg af suppleant

Peter Falk – genvalgt

8. Valg af revisor

På valg er Jens Rasmussen - genvalgt

9. Eventuelt

AHI sluttede af, og var glad for gode spørgsmål og
kommentarer.
Vi repræsentere trods alt 2.400 forbrugere, så en
henstilling til de fremmødte om at gå ud og opfordre alle
til at komme til næste års generalforsamling.

Herefter takkede JR for god ro og orden, og hermed var generalforsamlingen var afsluttet.

Ref. Caia Keis
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Dirigent: Jørgen Rasmussen
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