
Referat fra Ulfshale vandværks generalforsamling, lordag d,23.M.2o22. i Monshallerne,

Der mødte 25 stemmeberettigede medlemmer.

Valg af dirigent: Erik Strange.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Formanden aflagde beretning, som indeholdt følgende hovedpunkter: Forsiag om elektroniske målere,
renovering af pumpestationen på Nyord, kontraventiler, samt forhøjelse af driftsbidraget med kr. 400 pr.

år, ved etablering af digitale målere. Vores vand er godt oB uden pesticidrester.

Herefter blev beretningen godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af Anders Frimann, der var spørgsmål fra Kate Andersen vedr. indestående i

Møns Bank over kr. 750.000, hun mente vi skulle være mere påpasselige. Bestyrelsen svarede, at i 1. kvartal
var vi igen under kr. 750.000 indestående i Møns Bank. Anders JørBensen, Hortensiavej 8 spørger til
driftsomkostninger ved det nye vandværl! der blev svaret, at der hele tiden foretages opgraderinger, og

løbende vedligeholdelse, således at vandværket kører optimalt.

Regnskabet blev enstemmigt Eodkendt.

Fastsættelse af driftsbidraget for 2022 blev vedtaget uaendret.

Driftsbudget for 2022 blev fremlagt.

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen har haft møde med flere firmaer vedr. digitale målere, og er kommet
frem til, at målerne fra Brdr. Dahl er dem som passer bedst til os.

Lars fra Brdr, Dahl orienterede om hvordan de fungerer, og hvad de kan. Der var flere spørgsmål fra

medlemmerne som blev besvaret af Lars og Morten fra vandværket.

Ved afstemningen var der 24 der stemte for forslaget om nye diBitale målere, som således blev vedtaget.

Bestyrelsesvalg: På val8 er Carla Luffe, Bjarne Groth, lan Petersen og Peter Kousgaard. Biarne Groth, Jan

Petersen, og Peter Kousgaard blev genvalgt. Lasse Hansen blev nyvalgt. Som suppleant blev Carla Luffe

valgt.

Valg af revisor: øernes Revision blev genvalgt.

2. revisor er William Houman, og han blev genvalgt, og som suppleant blev Per Hansen genvalgt.

Eventuelt:

Tonni Nielsen, Klitrosevej, spørger til vandforsyningen til den nye udstykning, og om det vll påvirke

nuværende brugere. Svaret er at vi har rigelig kapacitet til den nye udstykning.

Der blev spurgt til blødgøringsanlægget som blev etableret på det
over i det nye anlæg-

Møder sluttede kl. 15,55.

Referent: Jan Petersen


