
Svinø By Vandværk
Referat fra generalforsamling 29. marts 2019

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af formand:  Jon Mørk på valg
6. Valg af bestyrelsesmedlem. Claus Petersen på valg
7. Valg af bestyrelsesmedlem. Kim Sørensen på valg
8. Valg af revisorsuppleant: Frank Lilholm på valg
9. Orientering om samarbejdet med Svinø Strand Vandværk (SSV)
10. Evt.

Ad 1: Frank Lilholm blev valgt til dirigent

Ad 2: Dagsorden blev godkendt

Ad 3:  Formandsberetning. Det nye vandværk kører godt, der er lavet servicetjek. Vandprøverne er OK, men 
kommunen fik ikke ændret tallene i Jupiter.
Prøverne er som sagt meget fine, men der vil i fremtiden komme flere prøver på grund af krav vedr. 
Sprøjtegifte.
JM har deltaget i møde i kommunen vedr. afstandskrav om sprøjtefri zoner om boringer. Der bliver tale om 
kompensation til lodsejere i fremtiden, ca. 2-3 år.
Spørgsmål fra Steen Bagger: Hvorfor bruger vandværket ikke lokale entreprenører??
Svar: I det aktuelle tilfælde var der tale om et akut brud og der skulle handles hurtigt:
Der var en mindre diskussion om dette. 
Det anbefales at SB og bestyrelsen drøfter fremtidige arbejder.
Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 4: Regnskab. Frank Rosdahl fremlægger det reviderede regnskab, og kommenterer at der er konstateret 
et merforbrug på EL i 2018 på Kr.11000,00 i forhold til 2017.
Bestyrelsen vil undersøge hvad merforbruget skyldes.
Det aftales at bestyrelsen laver en mere realistisk værdiansættelse af vandværket efter renoveringen.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad 5: Jon Mørk blev genvalgt som Formand

Ad 6: Claus Petersen blev genvalgt til bestyrelsen

Ad: 7 Kim Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen

Ad 8: Frank Lilholm blev genvalgt som revisorsuppleant

Ad 9: Bestyrelsen fremlægger et udkast til hensigtserklæring, om samarbejde mellem Svinø Strands 
Vandværk og Svinø By Vandværk med hensigt om: 



1) Nødforsyningsledning mellem de to vandværker.

2) Administrativt og økonomisk samarbejde (2 vandværker 2 bestyrelser) 

3) Teknisk og driftsmæssigt samarbejde

4) Sammenlægning af de to vandværker til et vandværk med èn bestyrelse – Svinø Vandværker – vedtægter- 
selskabsform- CVR register m.m.
Den fremlagte hensigtserklæring godkendes af generalforsamlingen og følgende udpeges til 
samarbejdsudvalg mellem de to værker: Jon Mørk, Frank Rosdahl, kim Sørensen

Ad 10: Formanden opfordrer til at man bruger mailadressen svinøby.vand@gmail.com  til kontakt til 
vandværket.

Referent og dirigent

Frank Lilholm 


