
Kildebrønde Vandværk

Ordinær Generalforsamling Mandag den 25. marts 2019

Dags orden tfølge vedtægter :

1. Dirigent Knud Jensen
2. Formamdens beretning:

. Efter generalforsamling i foråret 2018, og på det første bestyrelse møde fik vi bestyrelsen på
plads:

Ny formanden Jan kock Pedersen.
Kasserer Sonja Jensen
Vandværkspasser og Bestyrelses m edlem E. Maziarz
Bestyrelsesmedlem Carsten Nielsen
Bestyrelsesmedlem Bjarne Keldorff

. Vi er antal medlemmer - L73.

. Vi har oppumpet 17.527 m3 i året 2018.

o Vi har igen haft tilsyn fra Greve Kommune
Konklusionen på tilsynet var, at vandværket og de tilhørende boringer er meget velholdte og den
tekniske tilstand er god.

. Vi arbejder på at få tilbud på nyt filter. Tilbudne er kommet hjem
Vi har yderligere fået krav om at vandværket på forhånd indhenter en udledningstilladelse
til filterskyllevandet. vil indeholde krav om et bundfæld ningsbassin
eller lign., hvor okker mv. kan sætte sig før vandet ledes til
vandløb.

o Det har vi også indhentet tilbud på også.

o Vi har ansøgt om en udledningstilladelse
til filterskyllevandet. vil indeholde krav om et bundfældningsbassin.

o Men vi har intet hørtfra kommunen endnu.

. Vores økonomiske tilstand er god.

o Vi har også skyllet vores lednings net igennem iår.

o Desværre gik vores bore rørs pumpe på vandværket i stykker, ny blev monteret.

. Vi har også deltaget i Repræsentantskabsmøde i vandrådet,

o Vi har også deltaget i Repræsentantskabsmøde ivandsamarbejdet,

o Bestyrelsen har været på vand messe i Roskilde.

. Jeg vil minde om at det er god ide se ned til vandmåleren i gang imellem

o Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det meget fine samarbejdet igennem hele året.

Også en tak til Knud som altid stiller op når der skal laves noget..



Referat generalforsamling  side 2

punkt 3. regnskab blev gennemgået og godkendt
punkt 4. Budget for 2019  samt investeringsplan blev gennemgået og godkendt. 
Punkt 5. ingen
punkt 6. valg til bestyrelsen: genvalg til E.Maziarz og Carsten Nielsen

valg af suppleant : genvalg til Kenneth Halling
Punkt 7. Valg af revisor:      genvalg til Søren Møntegaard

Valg af revisorsuppleant: genvalg til Leif Poulsen
Punkt 8. under eventuelt blev drøftet brandhaner  vedligehold m.m. 

Mødet sluttede Kl. 20.20 
5 medlemmer samt bestyrelsen var tilstede.


