Andelsselskabet Lille Næstved Vondværk
Referat Ekstraordinær generalforsamling mandag, den L7. august 2020

Herlufsholm ldrætscenter, mødelokale 1, 1.sal i hal 2, Herlufsholm Allå 233,
4700 Næstved kl. 19.00
Punkt
L.

Bemætkninqet

Emne
Va§ af rJlrrgent

\ralgt:

-Jens Rastrrusscn
bekræftede at indkaldelsc er lovLigt ildkalclt.
Rasmussen
Jens

Oplæsning af dagsortlen.
C)g otdet cr gir.et vidcrc til Cert l)igum.

2.

l3esluming om udtræden af
landsektodor-ens okonomiske
rcgulering

Gert Bigum informerede om vandsektorlovens grundlag og
regler for regler der omfattede blandt andre Lil1e Næstved
Vandværk. Der blev fastsat et reguleringsgnrndlag i 2010,
der var udgangspml« for opkræl'ning hos Lille Næswed
Vandværk.
Gert Bigum kunne berette, at vi havde mulighed for at
opkræve langt mere end der er glol1 igennem åLrene, hvilket
igen er en grund til udtrædelse, som bestyrelsen har
anbefalet.
Jørgen- Chr. Winthers vej
Hvor mange nye forbruger

vil

der komme på Bavnehøj,
Hvor meget skal vi investere i de nye forbrugere, hvor
meget vil det komme til at koste de eksisterende forbrugere.
Gert Bigum - L-unne berolige forbrugeme, at der ikke ville
være stigning i vandprisen, men afgifterne kan vi ikke
bestemme over. Vi skal hvert år indsende regnskab for
godkendelse aftakster, således at vi ikke bare kan opkræve.
Anders Hillerup - bekræftede som formand at taksteme skal
godkendes hvert år.

Stemmetæller - Erik Jørgensen, og Karen Nielsen.
Fremmødte 25 personer og 5 fuldmagIer.

Punkt

Emne

Bemærkninger
Bestyrelsen fremsretter derfor dette forslag til godkendelse
af vandværkets generalforsamling:

"Generalforsamlingen i Lille Næstved Vandværk
A.m.b.a. godkender bestyrelsens forslag om, at vandværket skal anmode om at træde ud af vandsektorlovens
økonomiske regulering, jf. vandsektorlovens § 3 a, med
virkning fra 1. januar 2021."
For forslaget stemte 30

Imod forslaget 0

Hillerup, der takkede for frernrnødet og
håbcde at alle eller de fleste igen mødet op dcn 31. august
2020, således at beslumingen kan ve'rificeres.

Å fsluming af Anders

Referent

Caia Keis

Den
o"n-

17. august 2020
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