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Referat fra generalforsamling d. 27. februar 2019
Sted: Midtsjællands Golfklub kl. 18.00
Udsendte dagsorden generalforsamling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Velkomst
Valg af dirigent, referant og evt. tæller
Bestyrelsens beretning v. formanden
Fremvisning af elektronisk ledningskort.
SMS service
Regnskab (revisor)
Takstblad og budget for det kommende år forelægges til godkendelse (revisor)
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleanter
Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest en uge før
generalforsamlingen. Sendes til kvanloesevandværk@gmail.com Skriv ”forslag GF” i emnefelt)
11. Eventuelt.

Referat
1. Formanden bød velkommen
2. Mogens Jensen blev valgt som dieagent, og kunne konstatere at
indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidig.
3. Formanden beklagede de trykfejl der har været i indkaldelsen, og
fremlagde bestyrelsens beretning. Der har været 2 rørbrud i det
forgangne år, som har kostet ca. 60.000,-. Vores vandspild er fortsat
under kontrol, men der har igen i år været et mindre stafgebyr at betale,
så der arbejdes fortsat på at finde mindre utætheder.
Vores vandværkspasser David har været på lovpligtigt kursus, og er nu
helt opdateret på lovgivning, prøvetagning og drift. Udgiften er delt
mellem Igelsø Vandværk og os. Efter vi har fået elektronisk kort (se pkt.
4) vil graveoplysninger fremadrettet kunne sendes automatisk via LER.
Dette kort, vil på sigt give os grundlag for planlagt udskiftning af dele af
ledningsnettet.
4. Firmaet Thvillum har udført GPS måling af målerbrønde og stophaner,
og har indtegnet ledningsnet efter det foreliggende papirmateriale, som
er meget upræcist. Vandværket og dets andelshavere har nu en
forestående opgave, med at validerer disse ledninger, og tilføje nye data
der fremkommer løbende. Det elektroniske kort i sin nuværende form
blev fremvist.
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5. Poul forklarende hvordan den nye SMS service kan benyttes. I første
omgang er alle de telefoner der er officielt tilknyttet en adresse tilmeldt.
Man kan gå ind på hjemmesiden www.kvanvand.dk og afmelde og
tilmelde telefoner og e-mail adresser i den øverste sorte bjælke under
linket ”Tilmeld eller afmeld adresse”. Der vil på SMS service blive
udsendt meddelelser om rørbrud, indkaldelse til generalforsamling og
andre ting med direkte interesse for andelshaverne.
6. Poul fremlagde regnskab som blev godkendt.
7. Poul fremlagde budget og takstblad for det kommende år, og dette blev
lignelede godkendt.
8. Der blev afholdt valg til bestyrelsen, og resultatet ses nedenfor.
Bianca ter Haar,
Formand

På valg 2022

Henrik Houmann,
Bestyrelsesmedlem
Jakob Staal,
Bestyrelsesmedlem
Ann Charlotte
Suppleant
Helle Houmann,
Suppleant

På valg 2021
På valg 2020
På valg 2020
På valg 2020

9. Mogens Jensen er genvalgt som revisor, og revisorsuppleanter er Trine
Benjaminsen
10. Lis påpegede at der ikke var de rigtige oplysninger på opslagstavlen ved
vandværket.
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