Lundegård vandværk afholder ordinær

Generalforsamling
Tirsdag d 29.03.2022 kl. 1900 på adressen
Lundegårdsvej 18 i mødelokalerne

Det er desværre sådan, at jeg som formand ikke genopstiller til bestyrelsen. Årsagen er de forhandlinger,
som vi skal have angående vandindvinding og som er i direkte modstrid med de interesser, jeg som
virksomhedsejer er nødt til at have og arbejde for. At sidde ved begge sider af bordet i en forhandling vil jeg
ikke. Jeg vil behandles på lige fod med alle andre i samme situation; derfor er det bedst - for alle - at jeg
træder ud af bestyrelsen.
Det betyder, at der bliver brug for andre kræfter til at få LUVA til at fungere fortsat - og der også bliver
stadig mere og mere at se til med den udvikling der sker samtidig med de begrænsninger, der lægges på
vandværkerne i fremtiden.
Optimalt vil være om 3 personer vil stille op til bestyrelsen da antallet af medlemmer vil reducere den
enkeltes arbejdes byrde - og jo, det tager tid. Men opgaven er overkommelig og hvis der bliver flere til at
løfte så bliver det også nemmere at varetage.
Alternativt vil Vandværket overgå til de kommunale værker med de prisstigninger der følger med, ca. 12 kr.
mere pr m3.
Derfor hermed en kraftig opfordring til at I møder op til generalforsamlingen og forhåbentlig kan vi finde
forbrugere, der har lyst til at være med til at videredrive Lundegård Vandværk.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning om det forløbne år.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.

Budget for det kommende år fremlægges.

5.

Godkendelse af takstblad for det kommende år.

6.

Behandling af indkomne forslag.

6a.

Bestyrelsen fremsætter forslag om selskabs ændring fra IS til AmBa

7.

Valg til bestyrelsen.

8.

Valg af 2 revisorer samt suppleant.

9.

Eventuelt.

Beretning for 2019-2020-2021
Velkommen til alle
Så kom covid for at blive.. og alligevel er vi nu der, hvor vi
kan afholde generalforsamling. Heldigvis.
Aftalerne mellem Luva og alle aktører, der er impliceret i driften af værket, er hvad der har sikret
drikkevand til alle i de sidste 3 år.., og vand er der brugt:
- i 2019 blev der udpumpet 14511 m3
- 2020 blev det til 14290 m3 – i 2021 blev der udpumpet 15542 m3.
Vores vand er heldigvis rent.

Vi er ikke ramt af Perfluoroctansulfonsyre også kaldt Pfos.
Men vi skal til at lave aftaler med lodsejerne omkring boringerne her i 2022. Det drejer sig hovedsageligt
omkring pesticider. Det er samtidigt blevet præciseret at omkostningerne skal være brugerbetalt..
I tiden der er gået, har vi dog også haft vore udfordringer, brud på Christinelund, hvor vi måtte træde til
med vor viden - bruddet var efter måler i de gamle jernrør, der ligger til fordeling på stedet. En stikledning
gik på Smidstrupvej 31 i 2020.
I foråret 2021 blev det besluttet at igangsætte projektet med at få alle målere i målerbrønde; altså at få
dem flyttet ud af diverse huse og i stedet placeret i brønde 1 meter inde på grundene for at lette arbejdet
for driftsfolket.
Ændring af forretningsformen for vandværket fra IS til AmBa skal besluttes på ny, da Bankerne syntes at
beslutningen er for gammel, så derfor er den på dagsordenen igen.
I 21 blev der talt meget om indvindings tilladelser, men det blev udsat til 22, hvor man mener at covid vil
miste sit tag.
Vi har haft meget få møder, men har vedligeholdt driften og dealet med opgaverne via telefonmøder.. ja
det har været anderledes.
Til slut vil jeg sige tak for de år jeg har været med og glæder mig til at være dirigent til næste
generalforsamling.
Søren

