Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk
Den 07-03-2016
1. Valg af dirigent
Otto Hansen blev valgt.
2. Beretning for 2015
Beretning ved Erik Larsen
Beretning 2015
Sneslev Vandværk har gennem 2015 leveret godt, billigt og tilstrækkeligt vand.
Året 2015 blev et stille år
Der har ikke været uheld eller reparationer i 2015
Forbrug
Der er i året 2015 forbrugt ca. 20.000 m3, hvilket er uændret mængde gennem flere år.
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 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.
I 2015 er der udarbejdet ansøgning til Ringsted kommune om vandindvinding på uændret årlig
30.000 m3.

Priser og afgifter
Vandværket har valgt, at fastholde prisen på vand på kr. 4.80 ekskl. moms i 2016. Hertil kommer
moms, statsafgifter samt kommunal afgift. Statsafgiften af ledningsført vand udgør kr. 5.86.
Endvidere betales afledningsafgift for kloak direkte til Ringsted Forsyning A/S.,
Takstbladet er fra 1. januar 2016 ændret således, at en enkelt storforbruger med over 15% forbrug
af vandværkets samlede produktion skal indgå en særlig aftale om leveringsvilkår med vandværket.

Fremtid

Vandværket, der har et fuldt moderne behandlingsanlæg med megen overvågnings- og
styringselektronik bliver løbende udbygget med mere relevant serviceorienteret elektronik.
Driften af vandværket og de administrative funktioner er sikret gennem leverandør og serviceaftaler.
Jeg skal nævne nogle
-

Sydbank – depot og driftskonti

-

Hjemmeside- www.dinpcnu.dk – Hostmaster - E-navn

-

Kamstrup – softwarelicens, hosting og support

-

Silhorko - forebyggende service

-

Elbek & Vejrup – abonnementer for regnskab og måleraflæsning + hotline

-

AURA (tidligere Galten) - ledningsregistreringer - digitalkort

-

TDC - Mobilflexdata, sikkerhed

-

MJK Automation ApS – registrering af dagligt forbrug

-

LER – svar på forespørgsler vedr. gravning

-

GEUS – årlig indberetning vedr. boringer

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 sikre aftaler, kontrakter og er bindeled til myndigheder

Jeg vil afslutningsvis takke bestyrelsen og revisorer for et godt samarbejde og indsatsen i 2015.
Også stor tak til vandværkets regnskabsfører Bente Johansen, der sikre administration og regnskab.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014.
Bente Johansen fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget for 2015 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 bestyrelse
Erik Larsen, Søren Lemming og Eva Møllekær blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleant
Lisbeth Nielsen blev genvalgt
8. Valg af revisorer.
På valg var: Liss Hansen, Mette Jensen og Erik Mortensen (suppleant).
Alle blev genvalgt.
9. Evt.
Der var diskussion om den enkelte husstand kunne allarmeres via måler for forhøjet vandforbrug.
Bestyrelsen tilbød at undersøge om det var muligt at lave en fjernaflæsning af måler v. egen bolig.

08-03-2016
Eva Møllekær
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