Vemmingbund Vandforsyningsselskab

General forsamling 2019 :

16. Juni 2019 kl 13:30 – 14:05

Sted

:

Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager.

Bestyrelsen

:

Hans H. Jacobsen ( Formand )
Mogens Søholm ( Kass. )
Herluf Christensen
Joakim Gehrt
Helge Lorenzen
Hans Jørgen Nissen
Ca. 78 medlemmer

Fremmødt
Dagsorden

HJ
MS
HC
JG
HL
HN

:

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 Søren Dahl som ordstyrer.

Godkendt / valgt.

Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne.

2.

Formandens beretning 2018.
Vores vandspild har været alt for højt men det er der kommet mere styr på.
Vi har fået bedre forhold til at lokalisere hvor vandspildet er, og vi har da også fundet
en del større og mindre ledningsbrud eller lignende.
I er også gode til at give os besked hvis i ser noget mistænksomt, og vi opfordrede jer
ved sidste års generalforsamling, at holde øje med jeres målerbrønd. Dette har
medført flere henvendelser og sparet vandspild.
Der har været en del henvendelser ang. hvordan man kan se målerstanden på
vandmåleren.
Det er også lidt forvirrende da den kan vise mange forskellige forbrugstal.
Vi har lagt en manual på vores hjemmeside.
Ellers er der ikke nogen planer om fornyelse eller udskiftning det kommende år.
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De gamle jern stikledninger spøger selvfølgelig stadigvæk men vi holder øje med
dem.
Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget.

3.

Kasserer fremlagde regnskabet for 2018.
Spørgsmål / Svar
Anne Lise Bragh
Formand

Vand analyse information.
Analyse findes på Broager Vandværk hjemmeside.

Kristoffer
Mogens

Omfang af spild
Redegjorde for spild omfang samt reduktionen.

Kin Nyborg,
Formand

Hvor har spildet været.
Oplyste hvilke områder og tiltag der har været tale om.

Regnskabet for 2018 blev fundet fyldestgørende og vedtaget.

4.

Indkommende forslag.
Der var ingen indkommende forslag.

5.

6.

7.

Valg af bestyrelse.
På valg er
Joakim Gehrt
Herluf Christense
Mogens Søholm

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Valg af suppleanter ( 2019 ).
På valg er
Holger Nielsen / Lunden 4 ( Fraværende )
Anne Lise Brag

Genvalgt
Genvalgt

Valg af bilagskontrollant ( 2020 ).
Jan Sivers
Jürgen Staib
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8.

Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg lige år ( 2020 ).
Herdis Lange

9.

Eventuelt.
Spørgsmål / Svar
Fritz Matzsen
VedKysten 7
Formand

Planer om nedlægning / overtagelse af VV til Broager
Vandværk.
På sigt kunne det være en løsning, dog ikke planlagt.
Så længe love / regler ikke kræver det, arbejdes der ikke
med emnet. Emne har været berørt tidligere.

Nnn, adr.
Mogens

Brutto / Netto pris pr. m3
Oplyste taksterne som fremgår af vores hjemmeside.

Nnn, Kastanievej
Mogens

Spildevand afgift
Afgiften opkræves af kommunen, vi oplyser kun antal m3

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