Generalforsamling i Ore Vandværk i Åstrup Forsamlingshus d. 29/5 2021 kl. 10.00
Ud over 8 bestyrelsesmedlemmer deltog 2 andelshavere.
1

Valg af dirigent.
John Adamsen Jensen blev valg til dirigent, og han fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2

Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde beretning på bestyrelsen vegne.
Pr. 31/12 2020 var der 593 andelshavere, heraf 474 forbrugere og 119 ikke-forbrugere.
Bestyrelsesarbejdet har omfattet 3 bestyrelsesmøder, deltagelse i udstilling i Roskilde Kongrescenter,
generalforsamling og teknisk råd i FDV, generalforsamling og temalørdag i Vandrådet.
Der er kontrolaflæst 80 målere, det svarer til ca. 11 % af forbrugerne.
Vandværkets hjemmeside kan ses på www.orevand.dk
I 2020 er der oppumpet 28.873 m³ vand. Der er købt 44 m³ af Guldborgsund Forsyning. Der er solgt
5.445 m³ til Næsgård og omliggende huse og 24.052 m³ til andelshaverne. Der er brugt 644 m³ på
filterskyl.
Der er brugt 19.474 KWh på vandværket og 8.366 KWh på boring 3 og 4 på Astrupvej, det svarer til et
forbrug på 1,4KWh pr. m³ vand.
Det årlige gennemsnitsforbrug af vand i 2020 er på 67 m³ i helårsbeboelser og 28 m³ i sommerhuse.
Guldborgsund Kommune har ikke været på tilsyn med vandværket i 2020.
Vandværket indberetter vandforbrug, antal forbrugere og pejling af boringer for hvert kvartal til
Jupiters database.
Vandværket er omfattet af Fællesregulativet for Guldborgsund Kommune, det kan findes på
vandværkets hjemmeside.
Der er udtaget de lovpligtige vandprøver, prøverne er uden anmærkninger. Prøveresultaterne kan ses
på www.geus.dk.
Bestyrelsen mener, at vandværkets økonomi er god.
Takstblad for 2021 er ikke godkendt af kommunen pga. kommunens prioritering af andre mere
presserende opgaver.
Der har ikke været udført anlægsarbejder i 2020.
Formanden sluttede beretningen med en tak til Steen Hansen, som passer vandværket, til forbrugerne
for deres tålmodighed når det en enkelt gang har været nødvendigt af lukke for vandet eller vandet
har været misfarvet, og til bestyrelsen for samarbejdet.
Beretningen blev godkendt.

3

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet for 2020 blev godkendt.

4

Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.
Kassereren fremlagde budgettet for 2021, som blev godkendt.

5

Endelig vedtagelse af ”Forslag til ændring af vedtægter” fra generalforsamlingen 2020.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget indebærer, at bestyrelsen indskrænkes fra 9 til 7
bestyrelsesmedlemmer og at der ikke længere skelnes mellem bestyrelsesmedlemmer fra ”helårshuse
og sommerhuse”.

6

Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

7

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev valgt: Connie Zlatevski, Per Thomsen, Anne-Margrethe Pedersen, Jess Andersen,
Sille Nielsen, Morten Nielsen og Hanne Bergmann.
Som suppleanter blev valgt: Kurt Jensen og Mette Rasmussen.

8

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Som revisorer blev Jens Pedersen og Helle Andersen valgt.
Som revisorsuppleant blev Kaj Sylow Madsen genvalt.

9

Eventuelt
Bestyrelsen takkede Arne Petersen og John Adamsen Jensen for langt og trofast arbejde som formand
og næstformand i Ore Vandværk.
Connie Zlatevski

