Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk
Den 28-03-2019
1. Valg af dirigent
Otto Hansen blev valgt.
2. Beretning for 2018
Beretning ved Erik Larsen
Sneslev Vandværk har gennem 2018 leveret godt, billigt og tilstrækkeligt vand.
Året 2018 blev et stille år
Der har ikke været uheld eller større reparationer i 2018
Forbrug
Der er i året 2018 forbrugt ca. 18.000 m3, hvilket svarer til forbruget de seneste 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.
Fusion
For at fremtidssikre forsyningssikkerhed, forbrugerindflydelse og rationalisering på
vandværksdriften har der i 2018 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.
Fusionen er imidlertid sat på ”vent”, idet Præstbro har stillet særlige krav.
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 2018.
Også stor tak til vandværkets regnskabsfører Bente Johansen, der sikrer administration og regnskab.
15. marts 2019, Erik Larsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018.
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.
Niels Kristensen havde yderligere spørgsmål/bemærkninger, som ikke var forståelige for bestyrelsen.
4. Fremlæggelse af budget for 2019 til godkendelse.
Budgettet blev gennemgået af Bente Johansen.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet en lang række spørgsmål/kommenteringer fra Niels Kristensen til regnskabsførelsen
i perioden 1988-2014.
Formand Erik Larsen har kommenteret henvendelsen med følgende:
Niels Kristensen har rejs en del spørgsmål til bestyrelsen.
Der er alene tale om spørgsmål – uddybende forklaringer - til bestyrelsens forvaltning af økonomien
samt regnskabsopstillinger.
Spørgsmålene vedrører årene 1988 - 2014 – altså historiske forhold angående godkendte regnskaber.
Bestyrelsens overordnede svar er, at vi følger vedtægternes bestemmelser (§ 11). Regnskabspraksis er
ifølge Vandværksforeningens retningslinier:
1.
Regnskabsfører udarbejder årsregnskab
2.
De folkevalgte revisorer gennemgår bilag og godkender regnskaberne
3.
Bestyrelsen godkender regnskaberne
4.
Generalforsamlingen godkender regnskaberne
Som forening er vandværket ikke skattepligtig.
Vandværkets formue er placeret i sikre værdipapirer og på bankkonto.
Indskud fra nye brugere føres i regnskaberne på egenkapitalen og bankkonto indtil 2017.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at alt foregår korrekt. Niels har da heller ikke forslag til ændringer.
Såfremt der kommer yderligere spørgsmål, svarer bestyrelsen direkte efter generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlem Leo Hansen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Svend Rasmussen blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleant
Lisbeth Nielsen blev genvalgt
8. Valg af revisorer.
På valg var: Liss Hansen og Erik Mortensen som blev genvalgt.
Linea Myhlendorf blev valgt som suppleant.
9. Evt.
Der blev spurgt til hvad produktionsomkostninger indeholdt. Der blev nævnt at det dækkede over:
strøm, løn til anlægspasser, analyser mm.
Et vandværk må ikke have formue. Der blev spurgt til hvad man så gjorde, hvis noget gik i stykker, når
man ikke må have formue. Der blev svaret, at et underskud skal medtages under
produktionsomkostninger for at regnskabet går i 0.

Der deltog 31 personer ved generalforsamlingen, som blev afsluttet med smørrebrød.
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