Magleby Vandværk A.m.b.a.
Generalforsamling.
Onsdag den 7. oktober 2020, kl. 19.00
i Magleby forsamlingshus
Dagsorden
Generalforsamlingen bliver først afholdt nu pga. Corona.
Fremmødte: 8 borgere
1. Valg af 2 stemmetæller
Valgt er Brian Jensen og Thomas Andersen
2. Valg af dirigent
Hans Jørgen
Den er ikke lovligt indkaldt, men ingen indvendinger, så den bliver afholdt
3. Bestyrelsens beretning
Generalforsamlingen skulle have været afholdt i marts måned, men grundet corona er den rykket til
afholdelse nu.
Danske vandværker anbefaler at den bliver afholdt i 2020.
2 nye forbruger i 2019.
Forsyningsledningen mellem Skovgårdsvej og Esagervej er nedlagt, det var en død ledning, og det
vand skulle skiftes hver måned. Den bruger der var på den lille ledning er nu på den ledning fra
Strøby.
Der var et ledningsbrud ved Borgergade 42, en tæret bøjle. Det blev ordnet og vand til brugerne
hurtigt.
Vi har fået et overvågningssystem Blue Control, det overvåger alt der har med vandet, og der er
alarm hvis der er en stor ændring i vandforbruget eller andre overvågninger der kan give alarm,
alarmen kommer til formanden.
Filtermassen i for filtret, det vokser pga. mangan, det skulle ny skyllepumpe på. Fyldningen i filtret
skulle blive bedre så dem skal vi have skiftet og det koster 42000.00 og vi har bedt om et alternativt
tilbud. vandspild er ca 3 % og det er rigtig flot. Landsgennemsnittet er ca 7%, så vi ligger godt. Vores
ledningsnet er fin. Vi har 2 boringer, en fra 1952 og en fra 1965 og de giver godt med vand og
vandspejlet ligger flot på 2.5 mt. Vi er usikre på om gennemtørring af boring, og den nyeste boring
skal have en pvc foring, efter de har rodet med vores boring, er der kommet nogle jordbakterier, vi
skyller boringen ofte for at få bakterierne væk og PT er vi på vand fra Klippinge, vi håber snart at få
vores eget vand igen.
Vi har fået ny vandværkspasser og det er Jeff Fehler og han er godt klædt på allerede.
Fremadrettet vil vi have den gamle boring nedlagt, der er flere muligheder, en renovering af den, så
skal der en overboring på så der kommer ny stålforing men vi vil gerne have en ny boring, og vi er i
gang med at finde et sted til den nye boring, så boringerne ikke ligger lige ved siden af hinanden, så
der hvis uheldet er ude at det kun er én boring der er smittet. Vi fortsætter med at lede efter
muligheder….
Der har været en debat om decentrale værker, men vi i Magleby bestyrelse går ind for små værker
rundt om, der er mulighed for indflydelse når det er lokalt.
En fyldestgørende beretning, og hermed godkendt.
4. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse
Ved Hans Jørgen
Der er to forskellige regnskaber med resultatet er det samme, det der er underskrevet, bliver sendt til
kommunen med underskrifter.
Beholdningen pr 31.12.2019 er kr. 614.535

Det nye takstblad blev fremlagt og det bliver lavet af Revisionsfirmaet. Det bliver fremsendt til
kommunen i november måned.
Vi kan overveje at tilslutningen kan blive zoneopdelt.
Det reviderede regnskab er hermed godkendt.
5. Forslag til budget år 2020 til godkendelse
En rettelse er at det er budget for 2021 og ikke 2020, der er ikke ændringer
Ingen indvendinger og hermed godkendt
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, for 2 år,
På valg er
David Møller, Kirkevej 18

ønsker ikke genvalg, valgt Finn Rosenkvist

Bjarne Larsen. Kirkevej 18

genvalgt

Inger Kjeldsholm Nordsborg, Borgergade 38 genvalgt
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, for 1 år
På valg er.
Finn Rosenkvist, Maglebyvej 17

kan ikke vælges, valgt Brian Jensen til 1 suppleant.

Maj Hansen, Borgergade 22

ønsker ikke genvalg, valgt Pia Blom Jørgensen

9. Valg af 2 revisorer, for 1 år
På valg er.
Charlotte Baeré, Kirkevænget 4

genvalg

Carsten Wiinblad, Smedevænget 8

genvalg

10. Valg af 2 revisorsuppleanter, for 1 år
På valg er.
Ole Olsen, Vandværksvænget 4.

ønsker ikke genvalg, valgt Torben Petersen

Ib Hviid, Toften 1.

genvalgt

11. Eventuelt.
Alt kan diskuteres men intet kan besluttes
Det har været en god generalforsamling, ikke mange deltagere, men corona sætter også sine spor her.
Vi håber på at fra 2021 kan vi holde generalforsamlinger med borgerforeningen og forsamlingshuset.
Underskrift af revisor Hans Jørgen d. 7.10.2021.

Kommentar til referatet:
2.

Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

8.

Valg af suppleant Pia Wong Jørgensen

Rettelser udført af Flemming Nielsen

