Bønsvig-Staureby vandværk.
Referat fra ordinær generalforsamling 19/7 2008
Formand Poul Stall bød velkommen og gik til første punkt på dagsordenen.
1. Valg af stemmetællere.
Eva Lindsberg og Hanne Binne blev foreslået og valgt.
2. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jan Carlsen som blev valgt og Jan konstaterede at indkaldelsen var
udsendt rettidigt og da ingen havde indvendinger konstateredes generalforsamlingen for
lovlig. Dirigenten oplæste dagsordenen og bad om at evt. fuldmagter blev afleveret.
3. Bestyrelsens beretning.
Poul oplæste bestyrelsens beretning.
Se vedlagt.
Ingen havde kommentarer til den og beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Forelæggelse af regnskab og budget for kommende år.
Peder gennemgik de forskellige poster og forklarede, at vedligeholdelse værk og ledninger
var væsentlig højere end budgetteret. Det er gravearbejde og VVS arbejde udført af Præstø
VVS i forbindelse med rydning af boringsgrund, et brud på Spættevej og Askevænget, der
har belastet med ca. 70.000 kr.
Peder oplyste igen om vigtigheden af at afmelde hos PBS, når man fraflytter. Selv om PBS
får tilsendt oplysninger om ny ejer, sendes opkrævning til tidligere ejer hvis denne ikke har
afmeldt betaling.
Bestyrelsen har i år været i den underlige situation, at den ene valgte revisor (Jette Bütov)
ikke ville revidere regnskabet. End ikke selv om man tilbød at bringe regnskabet til en af
hende valgt adresse. Revisorsuppleant Inger Dahlstrøm har sammen med nr. 2 revisor
revideret regnskabet uden bemærkninger.
Hanne spurgte, om Jette Bütov opgav en årsag til hvorfor hun nægtede, men der blev ikke
opgivet nogen begrundelse.
Herefter gennemgik Peder budgettet for næste år. Prisen for udpumpning af vand stiger, så
derfor hæves vandpris med 40 øre. Pr. kubikmeter. Det vil også fremgå af takstbladet som vi
skal se på senere. Udskiftning af målere er med igen, idet de ikke nåede med på sidste års
regnskab.
Åge Berntsen spurgte til punktet: Afgift til amtet. Der betales for en fast mængde vand. En
såkaldt udpumpningstilladelse, som vandværket selv fastsætter. P.t. er den på 37.000
kubikmeter, så den svarer fuldstændig til udpumpet mængde.
Dirigenten spurgte herefter, om nogen ikke kunne godkende regnskab og budget. Dette var
ikke tilfældet, så de blev enstemmigt godkendt.
Peder orienterede om den nye forretningsfører Ole Fog. Denne overtager det praktiske
arbejde med regnskabet inkl. Lønnen.

5. Takstblad.
Peder oplyste, at der ingen ændringer er, bortset fra kubikmeterprisen.
Eva Lindsberg så gerne, at prisen blev bibeholdt idet vandværket har en stor formue. Hanne
Binne støtter Evas forslag. Hertil svarede Peder, at vandværkets likvide beholdning var
faldet over 50.000 kr. sidste år, så for at opretholde beholdningen skal noget stige og da det
er prisen for udpumpning der er steget må det være vandprisen der skal sættes op.
Christian Bjørn Andersen udtrykker tilfredshed med fremsyn.
Dirigenten orienterer om, at bestyrelsen ifølge vedtægterne kan ændre takstbladet som den
finder bedst, men gerne lytter til kommentarer.
Alle tilslutter sig herefter det nye takstblad.
6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Ingen.
Her holdt man en lille (ryge)pause.
7. Valg af bestyrelse, på valg er:
Poul Staal – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Katzeff – valgt.
Her rejser Henning sig op og udtrykker ønske om, at ny formand helst skal være en person
der bor i området.
Peder Andersen – fortæller, at han har været med i mange år og helst ser nye kræfter komme
til. Han foreslår derfor Christian Bjørn Andersen – valgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er:
Eyvind Gudmundson – ønsker ikke genvalg. Peder Andersen foreslås som ny suppleant –
valgt.
9. Valg af revisor. Linda Gøtke foreslås – valgt.
10. Valg af revisorsuppleant. Bjarne Nielsen foreslås – valgt.
11. Evt.
Rasmus Hansen, som for nylig er flyttet til området, oplevede at det var meget besværligt at
tilmelde ny bruger til vandværket. Især måleraflæsning ved overtagelsen.
Hertil svarer Peder, at vandværket bare skal have ny ejer oplyst, så er den ikke længere.
Måleraflæsning og opgørelse skal sælger og køber selv klare og påføre slutopgørelse. Det
vedrører ikke vandværket. Peder fortæller, at besked til grundejerforening og kommune ikke
er nok, for oplysningerne gives ikke videre til vandværket.
Peder oplyser, at vandværksbestyrer Ejvind Gudmundson stopper og Bent Olsen overtager.
Som nævnt stopper Poul Staal i bestyrelsen og Peder ville derfor gerne have ordet.
Peder fortæller, at han har været med i bestyrelsen i over 20 år med 4 forskellige formænd,
de sidste 12 med Poul og at havde været en fornøjelse. Poul har været god til at løse
problemerne, der er opstået. Den største sag var tilslutning af Stodderstubben, som blev løst
på en for alle parter acceptabel måde. Derfor udtrykte Peder stor tak for de 12 år og
overrakte en gave til Poul.
Poul sagde tak til bestyrelse og de mange medlemmer i foreningen, som han havde haft
kontakt til gennem åerne. Ikke alle har været lige tilfredse, men med over 500 medlemmer
vil der altid være nogen som ikke er tilfredse.

Hanne Binne spurgte, hvor man skal henvende sig hvis man har vand på grunden? Hertil
svares, at dette er grundejerforeningen, der skal tages kontakt til.
Herefter tog Bjarne Nielsen ordet og fortalte at han tidligere har siddet i bestyrelsen sammen
med Peder og denne har udført et stort arbejde her. I over 25 år har Peder været med til
komme med mange fornuftige løsninger. Da der skulle opsættes vandmålere kom Peder med
løsningen og det har altid været et sobert og sagligt arbejdet der er blevet udført. Stor tak.
Dirigenten takkede for debatten og afsluttede generalforsamlingen.
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