
Referat af 

Hunseby-Maglemer Vandværks generalforsamling  

afholdt tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19,00 i Hunseby Forsamlingshus 

Dagsorden i henhold til Vandværkets vedtægter. 

Formanden Kim Sirmacis bød velkommen til generalforsamlingen. 

1) 

 A 

 Morten Juliussen og Kenneth Ottosen blev valgt til stemmetællere 

B 

Jørgen Petersen blev af bestyrelsen foreslået til dirigent og blev valgt. 

JP oplyste at der var dokumentation for at indkaldelse til generalforsamlingen var sket i henhold til  

vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.      

2)  

Formandens beretning for 2020 

Det er et lidt mærkeligt år for alle med covid-19. Men lidt om det forgangne år, hvordan det er gået på 

vandværket. Vi har udpumpet 27.063 kubikmeter. 

Der har ikke været de store udfordringer på Hunseby-Maglemer Vandværk. Vandværket har bare kørt rigtig 

godt. Men der var en lille ting, vi på Vandværket ikke havde indflydelse på. Strømafbrydelse den 23. 

december. Der gik et par timer-hvor telefonerne var rødglødende, der var ikke noget vand og det er jul. Vi 

kan ikke stege anden til jul o.s.v. Vi fik en elektriker op for at se på el-tavlen. Det viste sig at være en enhed 

der skal beskytte el tavlen for overspænding, der var aktiveret. Der kom strøm på anlægget, der var så vand 

igen. 

Blødgøringsanlæg følger vi med i som sagt på sidste generalforsamling. Vandværksvandets hårdhed ligger 

på ca. 16. Hvis ikke hårdheden falder med mere en 6 vil det ikke være mærkbart. Hårdheden må helst ikke 

komme under 10, så bliver vandet aggressivt, det vil sige at vandet optager kalk fra vandrør hos 

forbrugeren. Mange steder i København ville de være meget tilfredse med en hårdhed på 20. 

Det sidste jeg vil sige er, at vandkvaliteten på Hunseby-Maglemer Vandværk er i orden. 

Husk at kontrollere jeres vandmåler jævnligt. 

Til allersidst en tak til Carl Chr. Christiansen der ikke ønsker genvalg. CCC har været et aktivt medlem af 

bestyrelsen i 14 år.      

 Formandens beretning blev taget til efterretning. 



3) 

Årsrapport for 2020. 

Regnskabet blev kort gennemgået. Det blev oplyst at der stort set kun var faste udgifter og begrænset 

vedligeholdelse. Udgifter til kurser og møder har været en del lavere en normalt. Regnskabet viser et 

underskud på ca. 90.000 kr. grundet store af skrivninger. 

Vandværkets likvide beholdninger er steget med ca. 180.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

4)  

Budget for 2022 blev kort gennemgået. Der forventes ikke investeringer i 2022, men de faste udgifter stiger 

alle lidt, og en ny post kommer til, når oplysninger fra LER-registeret skal afgives inden for 24 timer. Den 

fast afgift stiger med 100 kr. årligt og vandafgiften stiger med 1 kr.  Vandprisen vil fortsat være væsentligt 

lavere ned i Lolland Forsyning. 

Budget blev godkendt. 

5) 

Valg til bestyrelsen og suppleant. 

Kenneth Ottosen blev genvalgt og Brian Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Morten Juliussen blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

6) 

Valg af revisor og suppleant. 

Mogens Dam Mikkelsen og Flemming Olsen blev genvalgt som hhv. revisor og suppleant 

7) 

Der var ikke indkommet forslag. 

8) 

CCC nævnte om hans virke, at han havde opfordret til køb af ”gartnerejendommen” og havde på 

Vandværkets vegne erhvervet denne for 1 kr. 

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten. 

 

11 forbrugere + bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. 

 

For referat.   Dirigent 

Boye Baad   Jørgen Petersen 


