Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk
Den 22-03-2018
1. Valg af dirigent
Otto Hansen blev valgt.
2. Beretning for 2017
Beretning ved Erik Larsen
Sneslev Vandværk har gennem 2017 leveret godt, billigt og tilstrækkeligt vand.
Året 2017 blev et stille år
Der har ikke været uheld eller større reparationer i 2017.
Forbrug
Der er i året 2017 forbrugt knap 18.000 m3, hvilket er lidt mindre end de sidste år.
Info og hjemmeside www.sneslev-vandvaerk.dk
Relevante oplysninger er her tilgængelige. Bestyrelsen sikrer opdatering af takstblad, vedtægter,
ledningsplacering, vandanalyser, mv. Endvidere uddeles en gang pr. år til alle brugere papirudgaver af
takstblad og analyseresultater samt generel information.
Myndigheder og lovgivning
Vandværket følger 100 % retningslinjerne fra myndigheder og lovgivning. Vandværket sidestilles med
anden fødevarevirksomhed og er dermed under skarp kontrol af kommunen.
Vandværket har en årlig vandindvindingstilladelse på op til 30.000 m3.
Tilbud til Bregentved
Vandværket blev i foråret 2017 forespurgt om årlig leverance af op til 20.000 m3 drikkevand til nyopført
staldanlæg på Eskildstrup.
Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll fortog i den anledning en teknisk/økonomisk gennemgang af
vandværket. Leverancen ville kræve en mindre opgradering af behandlingsanlægget og større pumper
samt øget kapacitet på en del af ledningsnettet. Omkostningerne til opgraderingen skulle Bregentved
delvis medfinansiere.
Bregentved valgte imidlertid at benytte Faxe forsyning som leverandør.
Fusion

For at fremtidssikre forsyningssikkerhed, forbrugerindflydelse og rationalisering på vandværksdriften
har der i 2017 fortsat været drøftet fusion med Præstbro- og Ørslev vandværker. En fusion vil give et
vandvæk med i alt 825 forbrugere.
For at fusionen skal virke med de rationaliseringseffekter, det kan medføre, skal vandværkerne bl.a.
forbindes med nødvendige større ledninger og evt. ny boring.
Det er besluttet at bruge 2018 til at tilvejebringe et fælles beslutningsforslag, som de respektive
vandværker skal forholde sig til. Vandværksforeningen bidrager med rådgivning til fusionsprocessen.
Hvert vandværk skal have lavet en vedligeholdelsesplan, herunder opdeling af ledningsnettet med
andele af pvc -, pel – og jernrør.
I fusionsøjemed er vandafgiften fra 1. januar 2018 hævet til 6.00 kr. pr. m3 ekskl. afgifter og moms.
Hermed er Sneslev og Præstbro på samme niveau. Ørslev vandværk opkræver en lidt højere afgift.
Bestyrelsen

Vi har delt opgaverne mellem os.
-

Søren har opsynet med driften af vandværket, filteranlæg og renvandsbeholder, samt deltager i
årlig målerstandsaflæsning

-

Eva følger op på vandkvalitet, analyser, forbruger information og beredskabsplan

-

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. Deltager i årlig målerstandsaflæsning

-

Formanden sikrer aftaler, kontrakter og er bindeled til myndigheder

Jeg vil afslutningsvis takke bestyrelsen og revisorer for et godt samarbejde og indsatsen i 2017.
Også stor tak til vandværkets regnskabsfører Bente Johansen, der sikrer administration og regnskab.
15. marts 2018, Erik Larsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017.
Bente Johansen fremlagde regnskabet.
Der blev stillet spørgsmål om rigtigheden af brugen af afskrivningskontoen af Niels Kristensen. Erik
Larsen kunne oplyse at vandværker er almen nyttige foreninger, der ikke er underlagt Told & Skat. Niels
Kristensen stemte imod regnskabet, mens de øvrige deltagere ved generalforsamlingen stemte for
regnskabet.

4. Fremlæggelse af budget for 2017 til godkendelse.
Budgettet blev gennemgået af Bente Johansen.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Orientering om Sneslev Vandværks fremtid fusion?
Der har været dialog mellem Sneslev, Præstbo (Farendløse), Ørslev og Nordrup Vandværker omkring en
fusion. Nordrup meldte sig hurtigt ud af en eventuel fusion.
Der pågår en analyse af de øvrige vandværkers værdi.
Ørslev har en vedligeholdelsesplan for udskiftning af ledningsnettet på 120.000 kr. årligt i de
kommende år. (udskiftning af jernrør)
Nordrup og Sneslev har ikke planlagt nogen udskiftninger af ledningsnettet.
Ved sammenlægning af de 3 vandværker, vil der skulle udarbejdes nye vedtægter og etableres en ny
samlet bestyrelse.
Det forventes at der vil komme et forslag til afstemning på generalforsamlingen i 2019 og en endelig
fusion pr. jan. 2020.
7. Valg af bestyrelse
Formand Erik Larsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Søren Lemming blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Eva Møllekær blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant
Lisbeth Nielsen blev genvalgt
9. Valg af revisorer.
På valg var: Liss Hansen og Erik Mortensen som blev genvalgt.
Linea Myhlendorf blev valgt som suppleant.
10. Evt.
Der blev rettet en tak til Bente for udsendelse flere orienterende sms beskeder. Dem der ikke får sms’er
kan kontakte Bente og oplyse telefonnummer til sms besked.
Palle spurgte til om vandværket havde overvejet at installere blødgøringsanlæg. Bestyrelsen svarede at
det havde man ikke. Hårdheden på mandet i Sneslev ligger på 14 H °, hvilket svarer til middelhård vand.
Der blev spurgt om der er chlorphenoler i vores drikkevand. Erik oplyste, at der ikke er analyseret for
disse stoffer, men man forventede ikke at finde dem i vores drikkevand, da der ikke er fundet nogen af
det andre stoffer, der er i pesticider.
Steen spurgte om Sneslev vandværk skulle have en ny boring på landet. Erik svarede at det
udelukkende var et lovgivningskrav, at der skulle udpeges et område til en ny boring.
Jette mente ikke at vandet smagte så godt som det plejede. Der er ingen forklaring på dette synspunkt,
da alle analyseresultater er overholdt.
Der var i alt 28 personer til generalforsamlingen, som sluttede med at Sneslev Vandværk bød på
smørrebrød.
22-03-2018
Eva Møllekær

Godkendt af:

Dirigent: Otto Hansen

Formand: Erik Larsen

