Sønderborg Vandsamarbejde
Referat
Emne:

Ordinær generalforsamling (udsat fra november 2020 pga. corona)

Tid og sted: Torsdag den 17. juni 2021, kl. 20:30 på Ulkebøl Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab for 2019 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 revisorer og suppleant
8. Eventuelt.
Punkt 1.
Ejvind Thorstensen, Sydals Øst Vandforsyning blev valgt som dirigent.
Punkt 2.
Kort beretning v/formand Peter Petersen. På grund af corona har foreningens aktiviteter i 2020
været begrænset, og det var ikke muligt at afholde generalforsamlingen i november 2020. Formandens stikord til beretningen er vedlagt referatet. Formanden takkede medlemmer, bestyrelsen og kommunen for godt samarbejde.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3.
Kasserer Jeppe Bastholm fremlagde det reviderede regnskab for 2019 (vedlagt referat). Regnskabet er revideret af Sven Erik Vad, Guderup Vandværk.
Der er i 2019 indbetalt ca. 1,4 mio. kr. i kontingent inkl. i moms. Der er udbetalt 0,6 mio. kr. til
Naturstyrelsen og 1,4 mio. kr. til Sønderborg Kommune.
Saldo på foreningens konto i Sydbank er 136.109,15 kr. pr. 9. oktober 2020.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4.
Jeppe Bastholm foreslog, at budget for 2021 udgår, da halvdelen af året allerede er gået. Dette
forslag blev godkendt.
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Budget for 2022 og forslag til beløb til Vandsamarbejde fremlægges på generalforsamlingen i november 2021 jf. Vedtægter §5.
Punkt 5.
Bestyrelsen har foreslået, at Vandsamarbejdet støtter sløjfning af boringer økonomisk. Susanne
Vesten fremlagde bestyrelsens kriterier for hvilke boringer, der kan få støtte. Desværre var der
inden mødet udsendt en forkert version af disse kriterier, men generalforsamlingen besluttede
at godkende de reviderede kriterier, som er vedlagt referatet.
Broager Vandværk har fremsendt et forslag om, at Vandsamarbejdet støtter etablering af ny kildeplads, fordi den nuværende er ramt af forurening med pesticider og fordi der er tale om meget store investeringer. Forslaget er ikke fremsendt rettidigt, men blev drøftet på generalforsamlingen. Det blev besluttet, at Broager Vandværk sender forslaget igen til næste generalforsamling i november 2021, og at Vandsamarbejdets bestyrelse arbejder videre med forslaget.
Punkt 6.
Valg af medlemmer til bestyrelsen: genvalg til Peter W. Jørgensen, Holm Vandværk og nyvalg af
Bianca Dam, Broager Vandværk.
Valg af suppleanter: Sven Erik Vad, Guderup Vandværk og Bjarne Bohsen, Egernsund Vandværk.
Punkt 7.
Valg af revisor: Sven Erik Vad, Guderup Vandværk. Valg af revisorsuppleant: Bjarne Bohsen,
Egernsund Vandværk.
Punkt 8.
Intet under eventuelt.

Den 29. juni 2021
Susanne Vesten
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