Referat fra ordinær generalforsamling i Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.
afholdt på Hotel Stevns torsdag den 10. september 2020.
Til stede ved generalforsamlingen var 25 personer, heraf 20 stemmeberettigede andelshavere. Af
disse var 2 udstyret med fuldmagter således, at der i alt kunne afgives 22 stemmer.

Aftenens dagsorden var i henhold til vedtægterne som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af bilagskontrollant.
8. Eventuelt.
1. Valg af dirigent
Formand Lars Ibsen bød velkommen og foreslog, at Klaus Juel Rasmussen blev valgt til dirigent.
Klaus Juel Rasmussen blev valgt uden modkandidat hvorefter han overtog ledelsen af mødet.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen havde
indvendinger til dette, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret for lovlig og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Lars Ibsen aflagde bestyrelsens beretning. I 2019 har bestyrelsen afholdt 6
bestyrelsesmøder. Beretningen fremgår af den omdelte årsrapport 2019 for vandværket som er
vedhæftet dette referat som bilag 1.
Efter bestyrelsens beretning var der spørgsmål fra generalforsamlingen om hvordan
afkalkningsanlægget virker samt om driftsstop. Desuden spørgsmål om rødlige kalkaflejringer i
Sigerslev. Dette kan formodentligt skyldes aflejring af okker fra jernrør i forsyningsledninger.
Enkelte forbrugere mente at vandet smager grimt og smagte bedre før afkalkningsanlægget blev
sat i drift. Enkelte forbrugere mente desuden at afkalkningsanlægget ikke fungerede som det var
lovet, da anlægget blev anskaffet.
Efter debat blev formandens beretning godkendt

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet og begyndte med Likviditetsopgørelsen som var beskrevet jf.
pålæg fra tidligere generalforsamlinger. Herefter blev resultatopgørelsen og balance gennemgået.
Regnskabet fremgår af bilag til dette referat.

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Kassereren gennemgik budget 2020 og 2021. Der forventes en vækst i antallet af forbrugere på ca.
200-300 – dels pga. sammenlægninger med andre vandværker og dels pga. nybyggerier og nye
tilslutninger.
Samlet set forventes indtægter nogenlunde stabile men omkostninger forventes at stige ca. 2%
årligt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag, men formanden bad om ordet. Der var planlagt en ekstraordinær
generalforsamling for at ændre vedtægterne således at der undgås af udarbejde selvangivelse til
vandværket. Denne ekstraordinære generalforsamling bliver dog udskudt til senere.

6.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse
Poul Freitag, Lars Ibsen, Hans Peter Michaelsen og Marlene Valkonen er på valg. Marlene
Valkonen har været medlem af bestyrelsen i ti år og modtog ikke genvalg. To nye
bestyrelsesmedlemmer ønsker at stille op til bestyrelsen: Rene Kristensen og Rene Leen.
Kandidaterne præsenterede sig selv. Herefter gennemført valghandling idet Marlene Valkonen og
Steen Hyt-Nielsen blev valgt som stemmetællere.
Stemmetal:
Hans Peter Michaelsen 19
Lars Ibsen 18
Poul Freitag 18
Rene Leen 13
Rene Kristensen 11
De fire førstnævnte blev derfor Valgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter: Rene Kristensen valgt som førstesuppleant og Ole Sørensen blev valgt som
andensuppleant.

7. Valg af bilagskontrollant
Jørgen Måløv var villig til at modtage genvalg og blev valgt uden modkandidat.

8. Eventuelt
John Bøjlund replicerede til bemærkninger under præsentation af kandidaterne.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formand Lars
Ibsen takkede dirigenten for ledelse af generalforsamlingen.

Som referent:

Hans Peter Michaelsen

Som dirigent:

Klaus Juel Rasmussen

