
Referat af 

Hunseby-Maglemer Vandværks generalforsamling  

afholdt tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19,00 i Hunseby Forsamlingshus 

Dagsorden i henhold til Vandværkets vedtægter. 

Formanden Kim Sirmacis bød velkommen til generalforsamlingen. 

1) 

 A 

 Arne Jørgensen og Otto Brandt blev valgt til stemmetællere 

B 

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

JH 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 2021 

Det går godt for Vandværket. Der har ikke været de store udfordringer i2021. Der er udpumpet ca. 28.000 

m3, hvilket er lidt mere end sidste år. Det skyldes primært et rørskade/vandspild hos en forbruger.  

En ny forbruger er tilsluttet Vandværket. Det er Lolland Spildevands pumpestation på Grimstrupvej. Da vor 

forsyningsledning ikke går længere end til Grimstrupvej 2, har vi måttet forlænge ledningen frem til 

pumpestationen. 

Vor vandkvalitet er fortsat i orden. Der er kalk i vandet, og vi følger derfor udviklingen på området for 

udstyr til reduktion af vandets kalkindhold. 

Lodsejere omkring vandværket har modtaget en skrivelse fra Lolland kommune omkring et BNBO område, 

hvor erhverv ikke må benytte pesticider og hvor private anbefales ikke at bruge eller begrænse brugen af 

pesticider. Alt for at beskytte grundvandet omkring vor boring. 

Vandværket har fået en ny hjemmeside, hvor alle informationer om Vandværket, bestyrelsen, driften og 

meget mere fremgår. 

På  forespørgsel oplyste formanden, at der ikke er aktuelle planer om investeringer. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.  



3) 

Årsrapport for 2021. 

Regnskabet blev kort gennemgået. 

Regnskabet blev godkendt. 

4)  

Budget for 2023 blev kort gennemgået. Der forventes ikke investeringer i 2023, men de faste udgifter stiger 

alle lidt. 

Budget blev godkendt. 

5) 

Valg til bestyrelsen og suppleant. 

Kim Sirmacis, Søren Olsen og Thorkild Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Morten Juliussen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

6) 

Valg af revisor og suppleant. 

Vibeke Christiansen og Flemming Olsen blev valgt som hhv. revisor og suppleant 

7) 

Der var ikke indkommet forslag. 

8) 

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten. 

 

13 forbrugere + bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. 

 

For referat.   Dirigent 

Boye Baad   Jørgen Hellinghus 




