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Punkt Emae Bemærkninget
1. Yalg af dirigcnt

l3esh,relsen foreslt' _lens
}Lesmussen

l.HI bød r.elkommen <>g indledte mødct med r.alg af drrigent.

Jens Rasmussen blcv valgt ti1 dttigent, og kunne bekræfte, at

der r.ar indkaldt ti1 genctalforsamlingcn rettidigt og retmæssigt

annonceret.

I alt fremmødtc 20 ink1. bestr rcise.

Dagsotdencn bler- Iæst op af dirigenten for 15 lremmøcltc
forbrugete samt 5 be sfi'relsesmedlemmer.

2. Besq'relsens beretrring lnders Hillerup (formand) læstc bcstvtelsens bcrctning op (se

separat på Lille Næst\-ed Vandr.ærks hiemmeside).

ÅHI takkede bes6-rclsen og \r. Jørgcnsen for et godt
samarbcjde i 2022.

Bent XIejer-Latsen Mathildc Fibigers Yci 4, spurgte tnd til
strømafl)4.delser, om det er-t. \-ar noget flodforsrning, og hvad
yandr'ætket giorde for at sikre ter-ror. Anders Hillemp, svarede

at r.i il<ke hayde et nØdstfomsanlæg, mell at man acccpterede

et udfald på 2 trmer, hr.orcftet r-i har muJighed fot at overgå pa

Næstr''ed \rand, der så lcr,cter vand. N'Ied henst'n tii teror
sikring, r.ar dcr fotetåget de sikringer, det var mu)ige. Det er

alarmer på hele r-andr'ærket, hegn omkring området og låger

der er låst.

Ånnelise I{ofod - Holbergsr.ej spurgte til om den kommende
udblgning af fiernvatne i området havde pår.irkning på
r.andfcrrbrugel Ilrik Jorgensen fra \r. JørEenscn fottalte, at

letnvarmeanlæggct har sit eget lukket s1:sts1rr, 6.. **"
pår.irker vandforbruget.

DrikÅndcrsen Klostedunden.
I fotbindeise med r-anclcts hårdhed kunnc man e\-t. sporge

Ramboll, om dcr var mulighed tbr at komme længere ned i
hårclhed.

Gert Bigum: \'i holder øje mcd tiltag r-undt blaudt r-ores

kollcgaer og samarbcjdspartnere., og spørger gentaPpe gange

bådc ltamboll, Niras og Iirvgcr om nve tiltag, r'i kumre r-ærc

inte.resserct i. Yandr.ærkct arbejder hele tiden på sagen.
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I{aren Niclsen
Hvor lang tid holder diversc husholdningsrnaskinet rned den

håLtdhed, vi har r vandet.

Gen Bigum, Der er laver diverse undersøgelscr' og endnu

ingen biviscr på cn besParelse af nogen årt'

Gert Bigum - beswrelsen

Der b[åt udskiftåt målete i den kommende tid' Der blev

spurgt md ti1 om hårdhed i vandet hat betydning fot denne

..a.Uiftt -g, lt .rtt et ikke el tilfældet, men et myndQhedskrav'

Jøtgen Grirnstrup spurgte indtil, hvorsidt man risikcrede at

målerne pga. til kalkning, wiste fotkert. Erik førgensen
forklarede, det ikke var risiko med de målere der blev

monteret i dag.

Beretningen blev hcrefter godkendt.

G.rt Btg"- g."".*g,k tegnskabet for 2022, og tegnskabet

blev godkendt uden bernærkninger.
Det reviderede regn sktb fox 2022

forelægges til godkendelse

Gert l)igum genncmgik budget fot 2023.Budget for 2023 forelægges til
odentedng

Ingen indkomne forslag.

På valg - Get Bigum - genvalgt

På valg - Peter Falk - genvaigt
Valg af medlemmet til bestl'relsen

St-" .S.rguutd N,rtmann, Holbcrgsvej 127 blev valgt'

På valg - Jøtgen Rasmussen - genvalgt.

Erik Ård.t."t kommentetede vandspild, 2t det val maflge

penge på spild. Gert Bigum kunne kun tilslutte sig, men

iortalti, at det blev gjort alt for at 6rde fejl og løsninger på

problemet.

Konstituerende møde den 28. februar 2023 kl 17 på Lille Næstved Vandværk'
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