Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk
Den 06-03-2014
1. Valg af dirigent
Otto Hansen blev valgt.
2. Beretning for 2013
Beretning ved Erik Larsen
Beretning 2013
Sneslev Vandværk har gennem 2013 leveret godt, billigt og tilstrækkeligt vand.
Året 2013 blev ikke et stille år
Tiltag

Styring og elektronik blev ramt af lynnedslag via styrekablerne
Udskiftning af borerørspumpe efter nedbrud
Reparation af renvandsbeholder
Ledningsbrud, herunder ved brandtomt i Lillevang
Ringsted Kommune har startet fjernelse af brandhaner. Kun en bibeholdes

- Etablering af transcientbeskyttelse på styrekabler efter lynnedslaget.
- Termografering af al elektronik.
- I 2014 gennemføres målerudskiftning – forventelig til målere som vandværket aflæser
Forbrug
Der er i året forbrugt ca. 20.000 m3, hvilket er uændret gennem flere år. Grundet reparationer og brand
har Vandværket købt en del vand via nødforsyningen fra Ringsted Forsyning.
Info og hjemmeside www.sneslev-vandvaerk.dk
Relevante oplysninger er her tilgængelige. Bestyrelsen sikre opdatering af takstblad, vedtægter,
ledningsplacering, vandanalyser, mv. Endvidere uddeles en gang pr. år til alle brugere papirudgaver af
takstblad og analyseresultater.
Myndigheder og lovgivning
Vandværket følger 100% retningslinierne fra myndigheder og lovgivning. Vandværket sidestilles med
anden fødevarevirksomhed og er dermed under skarp kontrol af kommunen.
Priser og afgifter

Vandværket har grundet ekstraordinære reparationer valgt, at øge prisen på vand fra 4.00 kr. til 4.80
gældende fra 1. januar 2014. Hertil kommer moms, statsafgifter samt kommunal afgift. Endvidere betales
afledningsafgift for kloak til kommunen.
Samarbejde med øvrige private vandværker
Sneslev Vandværk har indledt et uformelt samarbejde med vandværkerne i Præstbro, Nordrup og Ørslev.
Vi har en fælles holdning om, at de private vandværker har en positiv fremtid med hensyn til nærhed,
frivillighed og rationel drift. Ringsted kommunes restriktive retningslinier i drikkevandsplanen forsøges
imødegået ved et fremadrettet samarbejde.
Sneslev Vandværk er ligesom andre privatejede vandværker under ekstraordinær pres fra Kommunens
Vandforsyning samt Forvaltningen.
Politikkerne bør fokusere mere på frihed for de lokale selvforsyninger, idet det både er nærværende og
billigere. Såfremt Ringsted Forsyning skal levere vand i stedet for Sneslev Vandværk, vil dette betyde ca.
800 kr. ekstra i årlig udgift for en gennemsnitsfamilie.
Politikkerne i Ringsted Kommune har i 2012 godkendt en vandforsyningsplan, der går langt ud over
Miljøministeriets anbefalinger.
Fremtid
Vandværket, der har et fuldt moderne behandlingsanlæg med megen elektronik bliver løbende udbygget
med mere relevant serviceorienteret elektronik. ,
Miljømyndighedernes øgede krav til kvalitet, vandanalyser og uddannelse af vandværkspassere bliver
imødegået. Imidlertid koster de øgede ressourcer og vandprisen vil stige.
Gamle boringer og brønde
Ringsted Vandsamarbejde I/S har leveret et kort- og registreringsmateriale, der kan hjælpe os med at
udpege ubenyttede lukkede boringer og brønde i den nordøstlige del af Sneslev. Det er herfra Vandværket
modtager drikkevand. Det tager årtier med nedsivning til drikkevandsdepoterne,
Bestyrelsen
Vi har delt opgaverne mellem os.
-

Søren har opsynet med driften af vandværket, filteranlæg og renvandsbeholder
Eva følger op på vandkvalitet, analyser, forbugerinfo og beredsskabsplan
Svend tager sig af ledningsnettet, stophaner og registreringer hos LER, mv.
Leo følger udviklingen af Ringsted Vandsamarbejde I/S med lukning af ubenyttede boringer og
brønde
Formanden sikre aftaler, kontrakter og er bindeled til myndigheder

Jeg vil afslutningsvis takke bestyrelsen og revisorer for et godt samarbejde og en stor indsats i 2013.
Også stor tak til vandværkets regnskabsfører Bente Johansen, der sikre administration og regnskab.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013.
Bente Johansen fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget for 2014 til godkendelse.
Budgettet blev gennemgået af Bente Johansen.
Budgettet blev godkendt ag generalforsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af formand-Erik Larsen er villig til genvalg.
Erik Larsen blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelse – 2 medlemmer på valg.
Begge medlemmer: Søren Lemming og Eva Møllekær var villige til genvalg.
Begge medlemmer blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
Lisbeth Lindholm Nielsen blev genvalgt.
9. Valg af revisorer.
På valg var: Liss Hansen, Mette Jensen og Erik Mortensen (suppleant).
Alle blev genvalgt.
10. Evt.
Der blev snakket om udskiftning af vandmålere til elektroniske målere.

14-03-2014
Eva Møllekær

Godkendt af:

Dirigent: Otto Hansen

Formand: Erik Larsen

