Referat

Referat ordinær generalforsamling, 16.06.2021:
• Onsdag den 16.06.2021 kl. 19 Skørping Idrætshal, mødelokale ved cafeteria.
Deltagere:
13 fremmødte interessenter inkl. Bestyrelsen.
Ingen interessenter medbragte en gyldig fuldmagt.

Dagsorden til mødet:
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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lars Boye (LB) som dirigent, (LB) valgt ved applaus.
(LB) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i Rold Skov bladet.

2. Beretning om det forløbne år 2020
Årsberetning fremlagt ved formand for Skørping vandværks bestyrelse Christian Schmidt (CS)
Årsberetning er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.
Spørgsmål fra forsamlingen:
Hvorfor tager det så lang tid at etablering en ny kildeplads?

Der er flere tidskrævende delopgaver, som skal afsluttes inden efterfølgende delopgaver
kan igangsættes. Et eksempel kan være udledningstilladelse i forbindelse med
prøvepumpning på den nye kildeplads ved Fræer. Sidst tog det ca. 7 mdr. at få aftalt og
godkendt udledningstilladelse. Bestyrelsen arbejder ud fra det princip, at der skal være
sikkerhed omkring vandkvalitet og vandmængder inden der igangsættes yderligere
udgiftskrævende opgaver, som fx ledningsføring til Skørping.
Er de nye vandure vandtætte?
Ja de nye vandure er vandtætte og IP68 mærket
Beretningen blev godkendt ved applaus

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Årsrapport 2020 udleveret til de fremmødte
Kasserer Thomas Vestergaard (TV) gennemgik Resultatopgørelse, balance og driftsregnskab.
Spørgsmål fra forsamlingen:
Har Vandsamarbejdet etableret i Rebild Kommune kun fokus på pesticider, eller er det også nitrat og
andre stoffer?
Der undersøges både behov for beskyttelse for pesticider, nitrat og andre stoffer.
Vandsamarbejde 185.000 kr hvad går pengene til?
- For Skørping Vandværk betyder det at vi får kortlagt behovet omkring vandværket ved
Hanehøj. Her skal det undersøges om der er behov for aftaler med lodsejere omkring
kompensation for fx ikke at udbringe gødskning og pesticider.
Bestyrelsen oplyser at det overvejes, at hæve bestyrelsens honorar på baggrund af opsagt
aftale med PlanEnergi, og yderligere drifts og administrationsopgaver overtages af bestyrelsen.
Regnskab godkendt ved applaus.

4. Budget for det kommende år forelægges
Regnskabstal 2020 og budget 2021 gennemgået.
Budget godkendt med applaus.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg: Christian Schmidt (CS) og Jesper Hannibalsen(JH). Begge modtager genvalg. Ingen
modkandidater.
CS og JH genvalgt med applaus.
Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Helle Guesdon genvalgt som suppleant
Rasmus Winther genvalgt som suppleant
Der var ikke andre kandidater.
De to kandidater valgt med applaus.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Boye (LB) valgt som ny intern revisor med applaus.
Johan Rafaelsen genvalgt som intern revisorsuppleant med applaus.

8. Eventuelt
Casper Mejer (CM) redegjorde for vandværkets arbejde med en kildeplads ved Fræer.
En undersøgelsesboring og en pejleboring er etableret og arbejdet om etablering af
indvindingsboringer fortsætter, med forventning om igangsættelse af borearbejde i 2021.
Kort med placering af kildeplads samt foreløbig aktivitetsplan er indarbejdet i årsberetning, som er
tilgængelig på vandværkets hjemmeside.
Spørgsmål fra forsamlingen:
Er det muligt at købe udstyr til udvidet vandbehandling, så udstyr står klar i tilfælde af at behovet
skulle opstå?
Der er modtaget tilbud på hhv. leje og køb, så det er muligt at hjemhente udstyr i tilfældet af at
behovet opstår, og det er muligt at få kommunens tilladelse.

Dirigenten afsluttede den ordinære generalforsamling.
Bestyrelseskonstituering
I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Christian S. Schmidt
Næstformand: Casper Birkmose Mejer
Sekretær: Jesper Hannibalsen
Kassere: Thomas Vestergaard
Mening medlem: Glenn Olsen

