
 

Magleby Vandværk A.m.b.a. 

Generalforsamling. 

Onsdag den 13. marts 2019, kl. 19.00 

i Magleby forsamlingshus 
 

 

Dagsorden og referat 
 

1. Valg af 2 stemmetællere - Ib og Torben Hviid valgt 

2. Valg af dirigent – Inger Nordsborg valgt 

3. Bestyrelsens beretning – Ved formand Bjarne Larsen. 

To nye tilslutninger i det forgangne år.  

Vores to boringer er undersøgt, og de er gode. 

SRO-anlæg er installeret og fungerer optimalt. 

Vi har ændret virksomhedsform til A.M.B.A. efter ekstraordinær generalforsamling. 

I det kommende år skal vi se på muligheden for at nedlægge ringforbindelse ven Smedevænget. 

Stevns Kommune har tre brandhaner i vores forsyningsområde. De bør nedlægges på kommunens 

regning, da de ikke bruges og er mulig kilde til forurening. 

Stor tak til Ole Olsen for mange års engagement i Magleby Vandværk. 

Driftsansvarlig er pt. Bjarne Larsen 

Opfordring fra formanden til at bestyrelsesmedlemmerne deltager i flere kurser. 

For fortsat at kunne levere godt og rent vand til konkurrencedygtige priser er det vigtigt at fortsætte 

investeringerne i vores anlæg. 

Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at det vil være billigere for den enkelte forbruger selv at 

installere blødgøringsanlæg, end at Magleby Vandværk etablere et.  

4. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse – Fremlagt ved revisor Hans Jørgen 

Rasmussen. Godkendt 

5. Forslag til budget år 2020 til godkendelse – Fremlagt ved revisor Hans Jørgen Rasmussen. Godkendt 

6. Behandling af indkomne forslag - Ingen 

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, for 2 år,  

På valg er 

 

Thomas Andersen, Kirkevænget 10 - Genvalgt 

 

Jan Tarby, Borgergade 21, modtager ikke genvalg – Flemming Nielsen valgt  

 

David Møller, Kirkevej 18 - Genvalgt  

 

 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, for 1 år  

På valg er. 

 

Finn RosenKvist - Genvalgt 

             

            Maj Hansen, Borgergade 22 - Genvalgt 

 

9. Valg af 2 revisorer, for 1 år  

På valg er. 

 

Lone Jensen, Nøddekærvej 9, modtager ikke genvalg – Charlotte Baére valgt 

 

Carsten Wiinblad, Smedevænget 8 - Genvalgt 

 



10. Valg af 2 revisorsuppleanter, for 1 år 

På valg er. 

 

            Ole Olsen, Vandværksvænget 4. - Genvalgt 

 

Ib Hviid, Toften 1. - Genvalgt 

 

11. Eventuelt. – Forslag om åbent hus på vandværket i forbindelse med ibrugtagning af nyt SRO-anlæg. 


