Vemmingbund Vandforsyningsselskab

General forsamling 2018 :

30. Juni 2018 kl 13:30

Sted

:

Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager.

Bestyrelsen

:

Hans H. Jacobsen ( Formand )
Mogens Søholm ( Kass. )
Herluf Christensen ( Fraværende )
Joakim Gehrt
Helge Lorenzen ( Fraværende )
Hans Jørgen Nissen
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HN

Ca. 70 medlemmer
Dagsorden

:

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Indkommende forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.
Valg af bilagskontrollant.
Valg af bilagskontrollantsuppleant.
Eventuelt.

Formanden byder velkommen.
1.

Bestyrelsen foreslår Jan Sivers som ordstyrer.

Godkendt / valgt.

Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne.

2.

Formandens beretning 2017.
Vi har et relativt nyt ledningsnet men desværre har vi også et alt for stort vandspild.
Jeg forventede egentlig at det skulle falde i 2017 efter at Broager forsyning var færdig
med at bore for det kunne ikke helt undgås at der var noget vandspild.
Men nej vandspildet er der stadigvæk. Som tidligere nævnt tror vi at vi har en del
stikledninger som siver.
For at indkredse problemet har vi etableret 2 ekstra målere og derved opdelt
Vemmingbund i 4 soner. Vi håber dermed at finde hvor vandspildet er.
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Vi har fundet flere steder hvor der har været vandspild, og pt. Overvejer vi at
nedlægge den ene af forsyningsledninger. Vi har en formodning om at der kan være
et spil der.
Jeg vil gerne opfordre jer til at holde godt øje med jeres vandinstallation og særlig
jeres målerbrønd. Vi har desværre set en del gange at der har været læk på begge
sider af måleren, men er lækagen sådan at måleren har talt det kan det blive en rigtig
dyr sag. Så ikke kun tilse den i foråret og så til vinter igen.
Se også i området om der er steder som er vådt selvom det normalt ikke er.
Vandspildet har den højeste prioritet og vi vil sætte alt ind på at få det løst.

Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget.

3.

Kasserer fremlagde regnskabet for 2017.
Spørgsmål / Svar
Ingen.
Regnskabet for 2017 blev fundet fyldestgørende og vedtaget.

4.

Indkommende forslag.
Der var ingen indkommende forslag.

5.

6.

7.

Valg af bestyrelse.
På valg er
Hans H. Jacobsen
Helge Lorenzen
Hans Jørgen Nissen

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Valg af suppleanter.
På valg er
Holger Nielsen / Lunden 4 ( Fraværende )
Anne Lise Brag ( Fraværende )

Genvalgt
Genvalgt

Valg af bilagskontrollant.
På valg er
Jan Sivers
Jürgen Staib

Genvalgt
Genvalgt
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8.

9.

Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg lige år.
Herdis Lange

Genvalgt

Eventuelt.
Navn

Spørgsmål

Svar

Henning

Kontrol af måle ure

Kunne eventuelt udføres sammen med VVS

Formanden afslutter generalforsamling og takker bestyrelsen for deres indsats og
takker for god ro og orden.
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