
Referat af 

Hunseby-Maglemer Vandværks generalforsamling 

afholdt tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19,00 i Hunseby Forsamlingshus 

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter. 

1. Formanden bød velkommen

 Otto Brandt Jørgensen og Benny Kristensen blev valgt som stemmetællere 

 Søren Olsen, Skelstrupvej 6, Maribo blev valgt til dirigent  

. 

    Søren Olsen oplyste, at der forelå dokumentation for annoncering af    

    generalforsamlingen i Ugeavisen den 3. marts 2020 samt udsendelse af   

    breve til andelshavere før den 3. marts 2020 og konstaterede herefter, at 

    generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning.

Der har i 2019 været udpumpet ca. 25.000 m3 til forbrugerne og yderligere har der

været købt ca. 2.000 m3 fra Maribo Vandforsyning. Det er lidt mere end i 2018,

hvilket primær skyldes vandspild hos en forbruger. Årsagen til vand købet skyldes

renovering af rentvandstanken, som omtales efterfølgende.

Lolland kommune har i år haft foretaget kontrol/tilsyn af vandværket, hvor

vandværkets fysiske tilstand, styring samt overholdelse af diverse krav blev

gennemgået. Vi har efterfølgende modtaget deres rapport som var uden

anmærkninger.

Den periodiske kontrol af rentvandstanken viste, at en del fuger var så ustabile, at

der var risiko for bakteriedannelse. Der blev også konstateret blotlagt jern, som

kunne beskadige betonen. Der er blevet foretaget den nødvendige udbedring, som

har kostet ca. 75.000 kr. Der blev købt vand fra Maribo vandforsyning i den

periode rentvandstanken var under reparation.

Der blev i en periode konstateret grumset vand på del af Grimstrupvej, som måske

skyldes et ændret forbrug på Grimstrupvej. Efter en del gennemskyldner af

ledningen blev problemet løst.

Birkevænget/Skolevænget har haft et problem med lavt vandtryk. Hovedstophane

på Birkevænget var defekt og delvis tilstoppet. Stophanen blev udskiftet. Samtidig

blev det konstateret, at forsyningsledning på begge Skolevængetveje er af jern. Da

disse ledninger har en begrænset holdbarhed, har vi undersøgt hvad det vil koste at

udskifte forsynings- og stikledninger. Det vil koste i omegnen af 1 mill. kr. Det må

vi tage med i vor langsigtede planlægning.

Vi følger stadig udviklingen med anlæg der kan nedsætte kalkindholdet i vandet,

men f.t. er der ingen anlæg vi kan bruge. Dels er anlæggene mere dyre og dels er

kalkindholdet i vort område ikke voldsomt.

Hvis der er nogen der installerer BWT anlæg, vil vi gerne vide det, men det står

forbrugerne frit for at installere disse anlæg , dog under hensyntagen til nødvendig

tilbagestrømssikring.

Bestyrelsen deltager i en del kurser i løbet af året for at være opdateret på viden

omkring vandværksforhold, og det synes jeg er meget positivt.

Vær opmærksom på vandspild. Tjek vandmåleren jævnligt. Ved et vandbrud skal

man selv betale for normalt forbrug + 300 m3.

   Beretning taget til efterretning. 



 

 

     

3. Regnskabet blev forelagt.  

    Der var spørgsmål til posten bestyrelseshonorarer. Principperne for udbetaling af  

    honorarer blev oplyst.  

 

    Regnskab blev godkendt.  

 

4. Budget for 2021 blev forelagt med uændrede priser med fast afgift på 600 kr. og  

     m3-afgift på 6 kr. Der er ingen planer om investeringer.   

     

    Budget blev godkendt.  

 

5. Valg til bestyrelsen 

     

     Kim Sirmacis, Søren Olsen og Thorkild Petersen blev genvalgt 

                 

     Valg af suppleant 

     

     Brian Hansen  blev genvalgt  

 

 

6.  Valg af revisor 

     

     Lynge Petersen blev genvalgt 

 

     Valg af suppleant 

     

     Flemming Olsen blev genvalgt 

 

7.  Der er ikke indkommet forslag. 

     

  

8.  

     Kim oplyste, at udviklingen med at reducere kalk i vandet blev fulgt, og bl.a. har   

     Bandholm vandværk  et igangværende projekt, hvis resultat vi følger. 

 

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen. 

 

Ca. 13 andelshavere deltog i generalforsamlingen.  

 

     Som dirigent      For referat 

 

 

 

     Søren Olsen                Boye Baad 


