Vindeby Vandforsyning.
Ordinær generalforsamling den 20-04-2022 Bregninge Mølle.
Referat:
1) Valg af dirigent:
Mogens Dyhr blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig jf. vedtægterne.
2) Valg af stemmetællere:
Jørgen Wittrup og Finn Christensen blev valgt.
3) Formandens beretning:
Efterfølgende debat om:
• Behov for nye vandboringer i forsyningsområdet. Drøftelse af muligheder og
placeringer.
• Vandkvalitet og grænseværdier for pesticider. Drøftelse af myndighedskrav. Vandet
i Vindeby er godt og rent.
• Brandhaner i forsyningsområdet. Svendborg Kommune har afsat et større beløb til
nedtagning af brandhaner. Alle røde brandhaner er kommunens, de blå er
vandforsyningens.
• Mulighed for fjernaflæsning hos) forbrugerne. Drøftelse, hvor omkostningerne blev
drøftet. For Vindeby Vands forsyningsområde vil det koste tæt på 4. mill. kr. at
udrulle fjernaflæsning. Der er nye systemer på vej, med indbygget sim kort, der gør
transition billiger. Bestyrelsen følger udviklingen.
4) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse:
Revisor Morten Heitmann gennemgik regnskabet.
Generelt er økonomien god, men pt. presses VVF af høje energipriser. Det skal der tages
stilling til ifm. nyt takstbland. Pt. er takster ikke ændres siden 2013.
Regnskabet blev godkendt.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Fra Troense blev Jens Sørensen genvalgt.
Fra Vindeby blev Leon Sørensen og John Christensen genvalgt.
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Fra Troense blev Per Gammelgaard genvalgt.
Fra Vindeby blev Jim West genvalgt som 1. suppleant og Allan Wiborg genvalgt som 2.
suppleant.
7) Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant:
Jørgen Wittrup og Kim Madsen blev genvalgt som revisorer.
Jens Eriksen blev genvalgt som revisor-suppleant.
Bliver vedtægtsændringer godkendt, her og på en efterfølgende generalforsamling,
bortfalder valget af revisorer. Derefter vil generalforsamlingen skulle vælge godkendt
revisionsfirma på generalforsamlingen.
8) Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen havde forslået vedtægtsændringer vedr. bestyrelsens sammensætning og
folkevalgte revisorer.
Forslaget blev vedtaget af de fremmødte. For endelig vedtagelse kræves en ekstraordinær
generalforsamling jf. vedtægterne.
Den ekstraordinære generalforsamling blev varslet i forbindelse med indkaldelsen til
herværende generalforsamling og afholdes den 4. maj 2022 kl. 1700 på Vandforsyningens
kontor.
9) Eventuelt:
Debat om beskyttelseszoner i forbindelse med vandboringer.

Dirigent.
Mogens Dyhr.

