
Generalforsamling Borre Vandværk A.M.B.A                                   13-10-2021

Referat fra mødet:

                                                                                                                                                                                      



Generalforsamling Borre Vandværk A.M.B.A                                   13-10-2021

1. Valg til stemmetæller Anders Christiansen og Bent Nielsen.

Dirigent forslag: Erling Hemmingsen, Erling blev valgt.

Dirigent starter med at konstatere, at møde er lovligt varslet og om forsamling kan godkende mødet 
som lovligt, på trods forskydning af møder p.ga Corona mv. Ordret bliver givet videre til Formand 
beretning:

2. Beretning Formand Uffe Jørgensen: FM

Formanden byder velkommen, præsentere bestyrelse + gæster fra Magleby + Hjertebjerg vandværk.

Der har været flere ledningsbrud i vores område pga. gravearbejde genneralt, året har ikke budt på de 
store vedligeholds omk. Værket har kørt godt, planlagt vedlige hold er skubbet pga. Corona mv. Service 
parter fra Nykøbing F. er gået konkurs i det forløbne år, det har givet omk. Til fornyelse til nye lås + nøgler 
for sikkerhed til Vandværk. Der er taget en del vandprøver i 2020-21 der ikke har vist fejl af betydning.

Der er oprettet et nyt selskab Øst Møn drikkevand = ØD. 5 vandværker Sømark, Klintholm Havn, Magleby, 
Borre og Hjertebjerg repræsenter ca 1250 forbrugere, Råbylille vandværk ønskede ikke at være med i 
selskabet pt.  Der er idet forgangne år oprettet en vandmotorvej med de 5 VV i ØD. Det betyder vi kan 
hjælpe og støtte hinanden, hvis der opstår problemer lokalt på det enkelte VV. Prisen for denne fremtids 
sikring er ca 5,5 mill. Kr. Formålet med sammenkobling var også at kunne overholde vandforsyningsloven.

Der bliver stadig samlet penge ind til at sløjfe brønde og boringer med 0,5 øre pr m3 det er vigtigt, for ikke 
at få punkt forurening af grundvand. 

Indsatsplan for fredning af jord rundt om div. Boringer er fremlagt, det kan betyde fredning af jord over div.
Boringer. Størrelsen af dette er forskellig i forhold lerlag/sandlag mv. nogle boringer bliver måske lukket 
ned, da fredning + erstatning kan blive enorm i forhold til værdi boring. De enkelte aftaler skal tinglyses og 
opkræves sammen med vand regningen til forbrugere. Derfor giver det endnu mere mening, at ØD er 
koblet sammen, også med en rå vand ledning så vandværket stadig kan bruges og sikre høj kapacitet + 
kvalitet. Hele dette net er starten på et godt og sundt samarbejde til fremtidig leverance af vand til 
forbrugerne i hele ØD område. 

Vedligehold tag + tagpap mv. i 2020 blev pga. Corona mv. ikke igangsat, brandhaner bliver udfaset overtid, 
der er investeret til nyt udpumpnings anlæg. Info fra værk dd. Der er konstateret for højt kimtal i vand BV, 
så der bliver købt vand i Magleby VV indtil fejl eller problem er løst. 

Formanden takker for godt arbejde fra bestyrelsen og lydhør en forsamling!

Spørgsmål til beretning: Kan ØD evt. købe område til fredning over/omkring sikring indsatsområde? Svar: 
pt. Er det ikke en mulighed, måske 2-3 ha. A ca. 200.000,- kr. Der var et par spørgsmål vedr. vand prøver 
med fejl eller for høje tal.

Beretning fra formand Uffe Jørgensen blev godkendt af forsamlingen.        
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      3. Regnskabs gennemgang af kasser Palle Madsen:

Kyndig gennemgang af nøgletal, fra vedhæftet regnskab i vedhæftet bilag med startside 13 mv.

Regnskab blev godkendt af: bestyrelsen, intern Anders Christiansen + ekstern revisor Anders Frimand.

4. Evt. forslag: div. Pumper fra 80 erne kræver snart udskiftning, dette udløser en større investering, 
som forsamlingen også godkendte.

5 Budget til gennemgang af kasser Palle Madsen fra vedhæftet budget bilag + takstblad. 

Budget udløste ingen spørgsmål fra forsamlingen.

6. På valg: 

Uffe J. + Palle M var på valg. Begge ønskede genvalg og blev genvalgt. 

Da Tavs Gylling ønskede at udtræde af bestyrelsen, blev Jesper Larsen valgt ind for et år.

Suppleanter nye på valg:

Niels Andreassen ønskede at udtræde som suppleant

       Leif Hansen 

Rikke Skov

Begge blev valgt.

       7. Valg af revisor: Anders Frimand + Anders Frimand Revision, begge blev genvalgt. 

8. Evt. Alle brandhaner i BV-område skal over tid, stort set alle nedlægges, dette skal først godkendes af
div. Myndigheder.

Afslutning Formanden UJ takkede dirigent + forsamling for godt møde. 

Sekretær 13-10-2021                                                                  Dirigent 13-0-2021

Claus Holm                                                                                     Erling Hemmingsen
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