BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.
Referat af ordinær generalforsamling
Afholdt på Erhvervscentret Møllevej, 19. august 2020
Formanden bød velkommen til forsamlingen på ca. 45 deltagere og præsenterede
bestyrelsen.
Dagsorden i.h.t. gældende vedtægter:

1: Valg af dirigent:
Henning Simoni blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i
Midtsjællands Avis, med den bemærkning, at på grund af Corona-situationen, var
forsamlingen blevet udskudt fire måneder.

2: Bestyrelsens beretning
Søren Bjerg fremlagde beretningen, som efter nedenstående kommentarer blev godkendt.
Kurt Jensen - Lammestrup: Hvad betyder sammenlægning for vandprisen?
Svar fra bestyrelsen: Besparelser på forskellige ydelser – specielt relevant for de mindre
værker.
Bjarne Hansen - Bækgårdsvej: Der er også fordele for miljø ved kalkreduktion - bl.a. ved
reduceret brug af kemikalier
Niels Højgård - Krotoften: Der er rygter om sammenlægning mellem Ejby og DalbyKimmerslev Vandværk.
Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen kender til drøftelser mellem de to vandværker, men har
intet hørt om konkret samarbejde.
Kun til internt brug:
Sørens beretning

3: Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Claus Fertin gennemgik årsregnskabet for 2019.
Bl.a. er udgiften for vandanalyser vokset fra 22.000 kr. til mere end 150.000 kr. hovedsagelig pga. øgede krav fra myndighederne.
Regnskabet blev derefter godkendt.
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4: Budget og takstblad for 2020 forelægges til orientering
Claus fremlagde ligeledes budget og takstblad til orientering.
Budgettet er præget af:
- Første år efter sammenlægning med Slimminge
- Fase med udgifter til sammenkøring af driftsfællesselskabet og driftslederen (Willy)
- Forprojekt til nyt vandværk
Carsten Jensen, Dyndetvej: Finansielle omkostninger er lavere for 2020 end for 2019 –
hvorfor?
Svar fra bestyrelsen: Vi havde sidste år brug for at lånefinansiere et enkelt projekt.
Taksterne i 2020 hæves fra 3 kr. til 5 kr. pr. m3 vand.
Det faste bidrag øges fra 350 kr. til 400 kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at
produktionsomkostningerne er på ca. 10 kr. pr. m3.

5: Behandling af indkommende forslag
Orientering om planer for opførelse et nyt vandværk til afløsning af det eksisterende.
Claus præsenterede status for de undersøgelse bestyrelsen har foretaget. Bl.a. blev seks
realistiske kalkreduktionsmetoder gennemgået.

Der var en kort diskussion om fordele og ulemper.
Niels Højgård:
- Miljøstyrelsens vejledning er så vidt muligt at undgå kemikalier i vandbehandling.
- Rapporten om afkalkning på vandværkets hjemmeside er gammel og benytter kun data
fra udlandet. Der er ingen klare konklusioner, at det ikke er sundhedsskadeligt, - rapporten
er i det hele taget uprofessionelt lavet.
- Afkalkning medfører ikke besparelser i realiteten, idet mange ikke vil ændre vaner.
- Der er risiko for at vandet smager ”fladt”.
Svar fra bestyrelsen: Vi i bestyrelsen forholder os neutralt og lytter til eksperterne, som vi
samarbejder med. Det er klart, at der er usikkerheder, idet det er helt nyt i Danmark. Vi har
bl.a. derfor valgt en metode, som ikke involverer tilsætning af kemi.
Desuden arbejder bestyrelsen ud fra et krav fra medlemmerne i foreningen, som blev pålagt
bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2018.
Arne: Hvad er resultatet for afkalkningen i Store Heddinge?
Svar fra bestyrelsen: De bruger store mængder kemi. Desuden kræver det en fast ansat til
at håndtere afkalkningsanlægget, hvilket vi ikke mener er realistisk for et vandværk af vores
størrelse.
Niels Højgård: Siger vi ja, betyder det en udgift på 500.000 kr. Det er mange penge for
noget, der måske ikke bliver til noget.
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Carsten Jensen: FN’s verdensmål har bl.a. fokus på vand. Jeg ser det derfor som en
investering i vores børns fremtid.
Herefter blev der foretaget en skriftlig afstemning af bestyrelsens forslag:
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om at give bestyrelsen bemyndigelse til at
træffe nødvendige beslutninger om etablering af nyt vandværk, såfremt bestyrelsen
finder at forudsætningerne er til stede.
Udleveret 52 stemmesedler (få fuldmagter)
For: 50
Imod: 1
Blank: 1
Forslaget blev hermed vedtaget.

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Claus Fertin og Willy Larsen blev genvalgt.

7: Valg af suppleant:
Søren Jensen blev valgt som suppleant for 1 år.

8: Valg af intern revisor:
Henning Lynge Nielsen blev genvalgt.
Som suppleant til intern revisor blev Henning Simoni valgt

9: Eventuelt:
Mogens Årø: En enlig beboer med et årligt forbrug på 30 m3, havde pludselig et forbrug på
100m3. Er målerne ikke overvåget, så et brud kan opdages?
Svar fra bestyrelsen: Desværre nej, de er ikke på online på nuværende tidspunkt, men det
vil ske forholdsvis snart.
Preben Larsen: I planlægger med at installere et UV-rensesystem i det nye anlæg - er det
fordi der er problemer?
Svar fra bestyrelsen: Nej, det er rent præventivt.
Palle Nielsen (tidligere formand for Slimminge vandværk): Ros til bestyrelsen – vi skal se
fremad. I Slimminge er vi generelt positivt indstillet for et nyt vandværk.
10: Afslutning:
Formanden takkede for et godt samarbejde, samt for en god generalforsamling.
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