Generalforsamling den 16. april 2018, tilstede ud over bestyrelsen var der 2 andelshavere
Referat: Claus Pejtersen.
AD 1.: Rud Hansen blev valgt som dirigent, og kunne konstanter at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet.
AD 2.: Formandens beretning, der har været et for filter på værket som var defekte. Efter reparation er det
perfekt.
Den nye boring kører optimalt, og giver ca. 50% af vores vand, de 2 gamle boreringer leverer de sidste 50 %
Der har været et brud på en ledning som voldte problemer med at finde, men blev fundet på Bakken, den
er udbedret.
Der forhandles med brandvæsenet om, at måtte fjerne de brandhane som er i byen der skal kun være 1.
FORS har tidligere betalt kr. 25 pr. aflåst måler, det beløb ønsker FORS nedsat – ny betaling er ikke færdig
behandlet.
Gamle brønde som stadig findes, men ikke benyttes ønsker Kommunen skal lukkes.
Knabstrup Vandværk leverer 70.000 m3 vand til VN, og kan levere 70.000 m3 mere hvis der skulle være
brug for det.
Der er udskifter i 18 vandmålere, og der mangler 100 stk. at blive udskiftet til de nye.
Den nye skyllevandsledning er ikke tilsluttet endnu men bliver det i nær fremtid.
Holbæk Kommune har stadig planer/ønsker om at sælge grunde på den nye udstykning på Skolevej.
I det nye prisblad vil priserne være oplyst INCL.MOMS – før by/land udgår erstattes af By-landzone.
Forbrug af vand af egne andelshavere i 2016 51.573 m3 i 2017 52.376 m3
Anders Stoltenberg spørger om FORS ønsker at overtage vores vandværk – til det siger formanden at det vil
være uinteressant for FORS.
Formandens beretning blev godkendt.
AD 3.: Det revideret regnskab blev forelagt – regnskab blev godkendt.
AD 4.: Budget for det/de kommende år blev forelagt – budgettet blev godkendt.
AD 5.: Behandling af indkommende forslag – der var ikke kommet nogle.
AD 6.: Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen, på valg er: Mogens Østergård & Claus Pejtersen
begge ønsker genvalg, begge blev valgt.
AD 7.: valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er Rud Hansen, som ønsker genvalg, blev genvalgt.
AD 8.: Eventuelt, der var ikke så meget under punktet.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

