
Referat fra generalforsarnling i Hellested Vandværk 20- marts 2018

Pkt. 1 Generalforsamlingen valgte Lars Asserhøj til dirigent, som konstaterede, at den var lovlig
indvarslet. Som stemmetællere blev valgt Jens Hessel og lb Hansen.

Generafforsamlingen godkendte at flytte punktet "Behandling af indkomne fcrslag" op af listen som
punkt 6, således at det kom før "Valg af medlemrner til bestyrelsen".

Pkt. 2 Der var ingen fuldmagter

Pkt, 3 Formandens beretning blev taget til eftenetning

Pkt. 4 Lars Bakholm fremlagde det reviderede rqnskab. Det blev godkendt.

Pkt. 5 Lars Bakholm fremlagde budget for 20't9 samt det deraf afledte Takstblad. Godkendt.

Pkt. 6 lndkomne forslag.

Forslagsstilleren Mogens Christensen redegjorde for sit forslag "Mulig sammenlægning med
Hårlev Vandværk". Han mente bl.a., at efter generalforsamlingen i marts 2A17 var
boringsgrundene og især den bag Langekær mistigholdt hvad angik slåning og dermed
ukrudtsbekæmpelse, "Nabohaverne bliver fyldt med tidslef'. Der blev henvist til Vejledningen om
25-meter zoner med sætningen "Det er tilladt at foretage slæt og afpudsning". Endvidere burde
sammenlægningen ske inden næste generalforsamling isamarbejde med hovedforeningen, da det
er svært for de små værker at følge med og godt for økonomien.

Dirigenten bad formanden svare. Han meddelte indledningsvis, at bestyrelsen ikke gik ind for
forslaget, rnen mente at vandværket på alle måder levede op tiltidens krav, var fagligt godt
funderet på alle poster, havde et velfungerende vandværk og at det havde en god økonomi. Med
hensyn til vedligeholdelsen af boringsgrundene havde bestyrelsen søgt andre muligheder for
ukrudtsbekæmpelse end ofte græsslåning, men også at man overholdt lovens rammer, jf.
ovennævnte Vejledning. En løsning med græsslåning kunne ikke helt udelukkes.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke havde været kontakt til Hårlev Vandværk med hensyn til
det stillede forslag. Direl<te adspurgt forslagsstilleren ønskede denne ikke en afstemning, men
kunne blot godkende den afholdte debat- lngen af de tilstedeværende kunne tilslutte sig forslaget
og dermed anses forslaget for at være uddebatteret.

Pkt.7 Valg.

Nils Toubro og Lars Bakholm Pedersen var på valg. tsegge blev genvalgt.

Som suppleant valgtes Erik Rasmussen.

Pkt. I Til revision (bilagskontrollanter) valgtes Gert Larsen og Finn Langager Larsen.

Suppleant: Jørgen Andersen

Pkt.9 Evt.
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