Vemmingbund Vandforsyningsselskab
Generalforsamling , lørdag den 25. juni 2011 på Vemmingbund Strandkro.
Dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.

valg af dirigent
aflæggelse af beretning ved formanden
aflæggelse af regnskab ved kasserer.
indkomne forslag
valg af bestyrelse, på valg er Mogens Søholm Bennetsen (modtager genvalg
Jan Sievers (modtager genvalg)
Jens Peter Johannsen (modtager ikke genvalg)
valg af suppleanter, på valg er Christa Sievers og Henry Frost

Valg af bilagskontrollant, på valg er Henning Jepsen
f. Eventuelt
a. Formanden bød velkommen og foreslog Peder Damgaard som dirigent. Der var ikke andre
forslag, og Peder Damgaard kunne som dirigent så konstatere, at generalforsamlingen var rettidig
indvarslet og i henhold til foreningens vedtægter, hvorfor den var lovlig og beslutningsdygtig.
Som stemmetællere valgtes Kurt Brommann og John Erendal.
b. I sin beretning nævnte formanden blandt andet,
at den første etape af kloakeringen er udført, og at vejene af entreprenøren er afleveret i god
stand.
at denne kloakering har kosten foreningen en del penge, da der har været et antal ledningsbrud.
For at begrænse disse blev det af bestyrelsen vedtaget at nedlægge nye hovedledninger på
Søndermarken, Egevej, Kastanjevej og Hasselvej, da dette kunne gøres uden omkostning til
gravearbejde i forbindelse med kloakeringen.
at vi har fået ledningsnettet registreret i Ledningsejerregisteret efter samarbejde med firmaet Sloth
Møller.
at der er konstateret at en del stikledninger er placeret under bebyggelser. De pågældende vil
modtage en skrivelse fra foreningen, hvori der vil blive meddelt, at foreningen ikke er ansvarlig i
sådanne tilfælde.
at beboerne før sommerferien får skrivelse vedrørende kloakeringen fra Sønderborg Kommune, og
at man så kan tilsluttes til den nye kloakering.
at septiktankene bliver tømt i løbet af kort tid. Når man har tilsluttet sig det nye system, kan man
kontakte Sønderborg Kommune som så vederlagsfrit vil tømme septiktanken.
at der i det forløbne år kun har været et par småreparationer ligesom der er etableret en ny
stophane ved Stenbækgård.
at foreningen i Mogens Søholm har fået en ny kasserer pr. den 1. maj 2011.
at i forbindelse med 2. etape af kloakeringen vil der blive forsøgt at meddele entreprenøren hvor
hovedledningerne er placeret, og eventuelle ledningsbrug vil så være entreprenørens ansvar.
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c. Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, der viste et overskud på kr. 79.682,00 og en
egenkapital på kr. 395.651,00.
Et spørgsmål om forskellen i administrationsomkostninger i de 2 foreningen, blev begrundet med at
Vandforsyningsselskabet er mere arbejds- og omkostningskrævende.
Et spørgsmål til omkostningerne til EDB og PBS blev redegjort for af kassereren.
Regnskab godkendtes uden yderligere kommentarer.
d. Formanden redegjorde for afholdte udgifter i alt ca kr. 180.000 i forbindelse med udskiftning af
ledningsnet i den første etape af kloakeringen, og dirigenten supplerede med at forklare fordelen
ved at udskifte hovedledningerne i forbindelse med 2. og 3. etape. Besparelsen vil være betydelig
sammenlignet med, hvis vi selv skulle bekoste en udskiftning, og incitamentet vil være, at vi får et
nyt ledningsnet, hvor der fremtidig forhåbentlig kun kan opstå mindre omkostningskrævende
reparationer. Skal dette gøres har foreningen behov for en ekstra tilførsel af kapital, og bestyrelsen
forslår derfor, at der ekstraordinært indbetales kr. 300,00 i henholdsvis 2011 og 2012, således at vi
fortsat vil have en rimelig kapital i foreningen.
Efter en nogen diskussion blev forslaget vedtage af forsamlingen.
e. Mogens Søholm og Jan Sievers genvalgtes og Ole Lyhne nyvalgtes til bestyrelsen.
Christa Sievers og Henry Frost genvalgtes som suppleanter.
Henning Jepsen genvalgtes som bilagskontrollant.
f. Under eventuelt blev forespurgt hvorfor vi ikke fik fibernet i forbindelse med kloakeringen.
Formanden kunne her meddele, at vi gennem entreprenøren har rettet henvendelse til Syd Energi,
men man har tilsyneladende ikke været interesseret, da der ikke er sket noget. Årsagen kan
muligvis være, at Syd Energi ikke ønsker deres kabler i vejen hvor kloakledningerne ligger, men i
fortovet.
Der var ikke flere spørgsmål, hvorefter formanden takke for fremmødet (83 deltagere) og en “god”
generalforsamling.

