Lille Næstved Vandværk A.m.b.ø.
Ref e rat f ra ge ne ra lf o rsa m I i n g 21.. t ebr

Punkt
1.

Vaig af

Emne
drilpnt

llestvtelsen foreslår,J ørgen
Rasmussen

uar 2022
Bemætkninget

ÅHI

bøcl r.elhommen og indledte modct med valg af dirigcnt.

Jørgen Rasmussen blev valgt til dirigcnt, og kunne br:kræfte, at
der r-ar indkaldt dl gencralforsamlingcn rettidigt og rctmæssig
anno1lcelet-

I alt frcmmodte 11 incl. beswlelsc.
Dagsordcnen bler, læst op af dirigenten for 7 ftcmmødte
forbrugere samt.l best)'relsesmcdlemmer.
2.

Besgnelsens bereming

Ånders I{illerup (formand) Iæste bcstttelsens bcretning op (sc
separat på Lil1e Næsn'cd Vandrærks hjemmcside).

ÅHl

takkede bcst\telsen fot et godt samatbejde.

C)gså cn tak til V. Jorgensen, der desr.æme il<ke var tilstede

(grundet cor-id 19), for et godt samarbejde r 2021.
cn .qang at man tiLlreldte sig sms
ordmng, og bad alle om at sptede budskabet, I(esom
landforbrugct er efls eget ansvar, hvorfor lrran bøt kontrollcte
forbrugct løbende.
.,\FII betørte også vandspil, og tii clet sputgte Jan Bo Petetscn,
h'i,ad der blcv gjort fot at stoppe den store udgift Svarct kan
læses i refctat fra 2.2.2022 under pkt. 6.

ÅHI pointcrede endnu

B

erctningen blcv godkendt.

3.

Det reviderede rcgnskab for 2027
forelægges til godkendelse

Gcrt Bigum gennemgik regnskabet fcrr 2021, og relgrskabet blev
godkendt uden bcmærkninget.

4.

Budgct for 2022 fotcl-ægges til
odentering

Gett Bigum gennemgik budget f<>r 2022
Vagn Nielsen, Chr. \X/inthetsr,ej spurgtc til prisen for vand, efter
GB havde orienteret om at Næstved Kommune opktær-cdc
spildcvandsafgift fta 01.01.2022.

5.

Behandling af indkomne fotslag

lngen indkomle forslag

6.

VaJg af medlemmet til bestytelsen

På

valg - Ånders Hillerup - gen'i-a1gt
På valg -Just Larsen - genvalgt
På r-alg
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-

Caia Keis - genyaigt
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7.

Valg af suppleant

På

va§ - Jat Bo Petersen

8.

Yalg af revisor

På

valg - Jens Rasmussen genvalgt

9.

Eventr-relt

Jens Rasmussen spurgte ti1 probleinet med stuømafbrydelse og

genr.algt

manglende vand.
Just Larsen fortalte, hvordan tingene hang sammen med
sftømafbrydelse, manglende indvinding i boring 4, og dermed
manglende vand på vandværket. Der var også manglende alarm,
så man ikke blev orienteret i tide, til at sætte indvindingen i gang
igen.

Problemet bliver løst med et nyt styringssystem i løb et af 2022

Konstituerende møde den 24. februar 2022 kl 17 på Lille Næstved Vandværk.

Referat: Caia Keis
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