Referat fra Marielyst vandværks generalforsamling lørdag d. 7.juli 2018.
Der var fremmødt 38 personer, hvoraf 27 var stemmeberettigede.
Formand Jørn Lavtsen bød velkommen.
Punkt 1. Til dirigent blev Kurt Christiansen foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget, og fastslog at indkaldelse og dagsorden opfylder de vedtægtsmæssige krav,
og han erklærede generalforsamlingen lovlig.
Nedsatte et stemmeudvalg. De foreslåede Anne-Mette Breiting Lysgaard og Bodil Blomquist blev valgt.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning for 2017 blev aflagt af formand Jørn L.
Her indsættes beretningen.
Debat om beretningen gengives nedenfor i summarisk form.
Flere andelshavere, bl.a. Annie Holm, Blomquist, Jens Nørvang, Leif bak havde forskellige spørgsmål og
input til emnet kalkreduktion.
Spørgsmålene gik bl.a. på, om MAVA havde igangsat noget for at reducere kalkindholdet i vandet, har kalk
indflydelse på vandets smag, kan kalken fjernes med magneter, f.eks. ved egen installation.
Formanden svarede bl.a., at vandværket ikke har iværksat tiltag. Baggrunden herfor, er de meget blandede
erfaringer man har i branchen. Vandværket har været på studiebesøg i et par vandværker, der arbejder
med det, og det er ikke alle steder succesfuldt. Vi har en relativ lav hårdhedsgrad, og vi mener ikke det vil
have nogen effekt her. Derudover siger vores brancheforening, at de ikke kan anbefale det, da der stort set
ikke en nogen effekt. Erfaringen er også, at hvis man forsøger det, er det relativt kostbart – ca. 2,50 kr. pr.
m3 vand.
Flere gav udtryk for, at de ikke mente det havde nogen effekt at forsøge, en oplyste at havde forsøgt det –
uden effekt.
Leif Bak oplyste, at han hos sig selv havde installeret et stort anlæg til ca.8000.- kr., og at der var en effekt,
men at magneter ikke virker. Magneter fjerner ikke kalken.
Fjerner man kalken, har det indflydelse på vandets smag. Det blødere vand giver f.eks. ikke en god
kaffesmag, var der flere der nævnede.
Formanden rundede kalkdrøftelsen af med at oplyse, at vi hele tiden følger udviklingen på området.
Leif bak oplyste at vandtrykket i Skovvang er faldet betragteligt de sidste par år. Claus Clausen vandværket
oplyste at trykket er uændret. Foreslog, at LB prøver at rense den snavssamler, der sidder i målerbrønden,
det plejer at hjælpe. Hvis det ikke hjælper, så kontakt vandværket. Ulrik, Rødbøgvej foreslog, at man lagde
en vejledning på hjemmesiden om, hvordan man renser snavsfiltret.
Leif Rasmussen spurgte til antallet af vandmålere der skal tjekkes og om frostsprængninger i 2017.
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Anne-Mette L. svarede, at der ikke før i 2019 skal tjekkes målere – 9 års tjek., og at der ikke har været
frostsprængninger i 2017.
Kjeld Holm Glentevej spurgte til vandkvaliteten, set i relation til de undersøgelser man har set ske i
området vedr. saltvandsindtrængning. Hvornår hører man noget herom?
Claus C. oplyste, at det er det såkaldte GEUS projekt, der er tale om. De undersøger
grundvandsstrømmende i jordlagene. Vandværket har ikke noget med projektet at gøre, men har stillet et
par boringer til rådighed for deres undersøgelser. Det viser sig at saltindtrængningen ikke entydigt kommer
fra havet, men at det også er andre vandstrømme, der befordrer saltindholdet. Undersøgelserne
fortsætter.
Niels Koldby Zeniavej spurgte til 0 tolerance vedr. pesticider. Er der en grænse?
Jørn L. svarede, at det er svært at sige en grænse, da målemetoderne bliver stadigt mere forfinede. Vores
vandværk ligger under alle grænseværdier, og vi har et rigtig godt og rent vand. Det vigtigste for os er, at
levere rent og sundt drikkevand. Tilføjede, at vores vandværksvand er betydeligt renere end det vand, der
sælges på flasker. Det blev oplyst, at der ved lukningen af et vandværk på Fyn p.g.a. pesticidproblemer,
faktisk skulle drikkes 500 l. vand om dagen, før det kunne have en skadelig virkning.
Preben Jelsmark spurgte til udskiftning af målerbrønde, og hvilken type der kan anbefales. Jørn L. svarede,
at vi ikke kan anbefale noget specielt, men at VVS-installatører har fået de specifikationer, der kræves af en
målerbrønd.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning med akklamation.
Punkt 3. Revideret regnskab 2017 forelægges til godkendelse.
Kasserer Flemming M.J. fremlagde og gennemgik via power point og udvalgte nøgletal, det reviderede
regnskab for 2017. Forklarede sammenhængen i flere af posterne. F.eks., at man af regnskabet kan udlede,
at med 5.550 andelshavere– heraf ca. 800 helårsbeboere, sat op mod den udpumpede mængde vand, kan
se, at der er et gennemsnitligt forbrug pr. andelshaver på ca. 38 m3. vand.
Skattesagen. FMJ forklarede baggrund, historik samt virkningen af den i beretningen omtalte skattesag, og
det forunderlige i, at vi evt. skal betale skat, selv om vi ikke tjener noget. Skattesagen er anket og er
behandlet af retsindstandser, og vi forventer, at der vil komme en afgørelse ultimo 2018.
Regnskabet 2017 blev enstemmig godkendt med akklamation.
Punkt 4. Budget for det kommende år – 2019 – forelægges til godkendelse.
Formand Jørn L. fremlagde via power point budgetforslag 2019. Gennemgik gældende takster, og oplyste
at der ikke er takstforhøjelser i 2019.
Gennemgik oversigten over planlagte investeringer.
Budget 2019 blev godkendt med akklamation.
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Punkt 5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Punkt.6. Valg af medlemmer og første og anden suppleant til bestyrelsen.
Valgperioden er 2 år.
Bestyrelsen. På valg er:
Flemming Møller Jensen og Finn Andersen, der begge er villige til genvalg.
Begge blev genvalgt med Akklamation.
Jørn Lavtsen - der ikke genopstiller.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Kaj Gerhardt Hansen Gråpilevej 14. Næstformand Birger
M. begrundede indstillingen og de kompetencer KGH har.
Kaj G. H. blev valgt med akklamation.
Valg af suppleanter.
Som 1´suppleant foreslås Jens Petersen, Nørrevang 18, erstatter Peter Hansen.
Som 2´suppleant foreslås Bo Nielsen, Bøtø Ringvej 4, erstatter Leif Andersen.
Begge blev valgt med akklamation.
Punkt 7. Valg af revisorer.
Valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beyerholm Nykøbing F. Blev genvalgt.
Valg af 2 interne revisorer. Bestyrelsen forslår genvalg af Bodil Blomquist og Henrik Petersen.
Begge blev genvalgt med akklamation.
Punkt 8. Dato for næste års generalforsamling.
Iflg. vedtægten skal generalforsamlingen afholdes i juli eller august.
Formanden oplyste, at bestyrelsen har overvejet, om man kan flytte datoen for afholdelsen. Bagrunden er,
at på trods af, at vi er 5550 andelshavere, er vi sjældent mere 25 -30 deltagere i generalforsamlingerne. Det
går rigtig godt i vores vandværk. Er det derfor? Ligger datoen forkert i forhold til ferier? Andre årsager?
Vi vil gerne høre generalforsamlingens tanker herom, og ideer til evt. tiltag.
Vil et andet tidspunkt få flere til at komme? Er der andre ting, vi kan forsøge for at skabe større tilslutning
og interesse.
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Tom A. lagde ud med at foreslå man rykkede datoen til sidste halvdel af august, hvor der måske var flere
ejere af husene, der selv er i området. Mange lejer måske ud i juli måned.?
Der kom flere indlæg og tanker frem fra salen.
En gav udtryk for at nuværende tidspunkt et helt fint, for der en del ejere der holder ferie med familien i
denne periode.
En foreslog, det skulle være tidligere på året og tættere på regnskabsafslutningen.
To var åbne over for at flytte datoen til medio/slut august. Andre mente, at det næppe ville ændre noget.
Synspunkter om at dagsordenen var kedelig. Mere tydelig information om generalforsamlingen. Flere
havde kun set det, fordi de fik en mail fra Grundejerforeningen. Forslag om at tilkendegive et tema til
drøftelse eller orientering på generalforsamlingen, der kunne skabe interesse. Indkalde pr. mail til de
enkelte andelshavere. Det går i glemmebogen, selv om det står på hjemmeside og på det årlige
indbetalingskort.
JL takkede for alle input, og det blev aftalt at den ny bestyrelse drøfter evt. ændringer.
Der blev ikke aftalt næste års mødedato.
Dato vil snarest blive udmeldt.
Punkt 9 eventuelt.
Torben Lupinvej roste det flotte arbejde, der var udført i forbindelse med udskiftning af dele i brød. Ros til
medarbejderne.
Der blev spurgt til vandreserver – i relation til tørken. Vandværket har en 600 m3 tank og ringforbindelse til
2 vandværker. Ved brand kan også havvand bruges. Der spurgtes til pumpekapacitet. Den er ca. 300 m3 i
timen.
Næstformand Birger Mikkelsen fik ordet. Han konstaterede at dagen i dag var det officielle farvel til en
meget afholdt formand, der gennem 22 år har udviklet et strømlinet og moderne vandværk, der er i
topform.
Overrakte Jørn Lavtsen en buket blomster og en vinhilsen, som den officielle afsked som formand. Og
oplyste generalforsamlingen om at bestyrelsen har afholdt en afsked med JL og begavet ham. Den ny
bestyrelse vil tage arven op, og gøre sit bedste for ar videreføre vores velfungerende vandværk.
Generalforsamlingen rejse sig og tog afsked med Jørn med stående bifald..
JL. takkede bestyrelse, medarbejdere og andelshavere for et forbilledligt samarbejde, og ønske alle en god
fremtid. Initierede et 3 folddigt leve for Marielyst Vandværk.
Takkede dirigenten.
Finn A.
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