Referat af generalforcamling i Bækmarksbro Vandværk 8.25/5-2021 k1.19.30

Fremmødt var 3 personer udover bestyrel§en

1. §om dirigent blevJørgen Mose FederEen valgt
2. . Beretning: der har været en Nettoomsætning på 830.751 kr. i 2020 (754.000 kr. i 2019) og der har været en
Overdækning {overskud) 102.0(E kr. {79.958 kr. i 2O19}.

Der er udpumBet U3.823 m3 i 202O (fordett Få 548 forbruSere , hwraf 499 har brugt 41287 m3 til alm. Privat
husholdning + 24landbrug har brugt 121.000 rr3 + lnstltutloner og nedlagle landhrug har brugt de sidste ca. 11.0æ
m3) 166.&10 m3 i 2019.
Der er brugt ca. 35.fiX) kr, på vandanalyser i årets løb.
Strøm er der blsveil brugt 78.000 |(WH til fremstilting og udpumpning fra værket, til tryldorogerstationen i Møborg
er der blevet brugt 11.0@ KWH, Huset på Brogade 33 har brugt 15.000 NWH.
Vi har i årets løb fået udskiftet de sidste gamle vandmålere så alle vandmålere nu er fiernafiæste.

6ulvet i Lagerlckale er bleyet repareret og vi har fået installeret en ny generator der relv starter op ved strfrnsviEt ,
vi mangler bare at få solgt og fiernet den gamle + sokkel og få repararet gulvet demede.
Titk6b af ,ord på Møboreldrkevej hvor vores trykforøger står blev færdiggiort i Mårts Måned
ledningsarbejde i By og på land har ikke været det store, men der har været en vandledning der skutle krydser af et
nyt elkabel et sted hvor vi ikke haude kort over vandledningen, men vi vidste næ§ten hvor den var
Dette yar hvad der er sket i ZO20 , i starten at 2021har vi fået lavet 4 årskontrol af vores trykfihre og der blev de
desværre kaseeret så i løbet af ?:O?.L skal de udskiftes, det kommer til at koste ca. 2 Mio. kr. incl. Ombygning m.m.
3. Regnskab: {§e regnskab}
4a. Budgpt: (se Budgetl
4b.Takstblad for kommende år {seTakstbtad}
5. lrdkomne forlsag; ingen
6.

Valgtil be§pelser blev:

Medlemmer : Birger Sivkjær (Genva§!, Ole Laugesen {Gennalg} , Carsten Graversen {Genvalg}
Suppleanter : 1. Suppleant Preben Jesper*en ,2. Suppleant rens Erik Borup Jakabsen
7. Vålg

til bilapkontrollanter

og supp. ; Bllagskontrcllanter blev : Peder Østergaard{genvalg} & leas Erlt Borup

{genvalgl
Suppleant : lohn Laugesen (Genvatgl
8. Evt

:

Der bleu orienteret om renoveringsplaner og udskiftning af filterbeholdere

Bestyrel§€n konstituerede sig
Ove Toft (Formand)

Birger Sivkjær (NæstFormand)
Jørgen Mose Pedersen (Kasserer)'/,
Carslen Graversen (sekretær! ( k
Ole Laugesen (Menigt medlem)

