Ordinær generalforsamling søndag den 13. juni 2021 kl. 10.00 i
Roholte Aktivitetshus.
Fremmødte medlemmer 31.
Formanden Kurt Solbjerg bød velkommen og foreslog Morten som dirigent.
Morten Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet
rettidigt og dermed lovlig i henh. til vedtægterne.

Dagsorden:
1)
2)
3)

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab.
Regnskabet vil foreligge i papirudgave ved generalforsamlingen.

4)

Indkomne forslag.

5)

Valg til bestyrelse.
På valg er:
Kurt Solbjerg-Nielsen (modtager genvalg)
Jan Schneider (modtager ikke genvalg.
Hugo Christensen (modtager genvalg)
Suppleant, Frank Høj Jensen. (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Jan Schneider som ny suppleant.

6)
7)

Valg af revisor.
Eventuelt.

Ang. Corona: De generelle retningslinjer vil være gældende, det vil sige at alle bærer mundbind/
visir og overholder afstandskrav.
Få orientering om vandværket på hjemmesiden www.msbvand.dk. Send e-mail til
vand@msbvand.dk for at:
- tilmelde din e-mailadresse og få en mail med resultatet når din vandmåler er
blevet fjernaflæst - tilmelde din mobiltelefon og få en sms ved driftsforstyrrelser

Bestyrelsens beretning for 2020/2021
Først og fremmest ønsker vi velkommen til de mange nye grundejere og informerer samtidig om, at
information om Mosebølle Vandværk kan læses på hjemmesiden msbvand.dk
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Vores vandforsyning fra NK-Forsyning, Næstved, fungerer tilfredsstillende. Hårdhedsgraden af
vandet herfra er 17dH og det anbefales at man har en temperatur på 55 grader C i sin varmtvandsbeholder for at mindske kalkudfældninger. Pris pr. m3 vand er pr. 1/1 2021 Kr. 18,59.
Der er i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder og bestyrelsen har derudover haft en del
kommunikation via e-mail.
Der har i foråret og eftersommeren 2020 været 2 brud/lækager på ledningsnettet på
vandværkssiden. Det viste sig at være sprængte jernrør – et på Digestykket og et på Ternevej.
Heldigvis har der i vinterhalvåret ikke været yderligere brud/ lækager på jernrør.
Ved måleren i brønden på parcellen har lukke/åbne håndtagene tendens til at ruste og knække af.
Hvis det sker, kontakt da venligst Hugo Christensen på tlf. 20910319. Hugo vil herefter koordinere
udskiftning af håndtag/kugleventiler med en VVS installatør.
På hovedmåleren til Mosebølles distributionsnetværk måler NK-forsyning løbende vandforbruget
over hele døgnet. Hvis forbruget har været for højt i tidsrummet kl. 02-05, får vi en advarsel! For at
konstatere om det høje forbrug er på vandværkssiden før parcelmåleren eller efter måleren på
forbrugersiden, kører vi ud og foretager en semi-automatisk aflæsning af alle målerne på
distributionsnettet.
Hvis det er på brugersiden, lokaliserer vi hurtigt parcellen, hvor lækagen er. Vi lukker herefter for
vandet til parcellen og forbrugeren kontaktes.
Hvis det er på vandværkssiden, er det straks sværere at lokalisere lækagen, med mindre vandet
ligefrem pibler op af jorden. Som regel handler det om et sprængt jernrør og der kan gå dage, inden
lækagen viser sig på jordoverfladen. Generelt tjekker vi altid for lækage på vore daglige gåture i
sommerhusområdet, hvor distributionsnettet indeholder mange jernrør.
Ifølge persondataloven skal grundejerne give tilladelse til at vi må sende mail og sms. Mailen
bruges til at informere om service-aflæsning af målerne samt indkaldelse til generalforsamling.
Sms bruges til at informere en bruger om lukning af vandforsyningen i tilfælde af ledningsbrud eller
reparationsarbejde, samt orientering om estimeret tidsforbrug indtil reparationen er udført. Ønsker
man disse informationer, kan tilmelding med e-mailadresse og mobil telefonnummer ske til Morten
Christensen på vand@msbvand.dk eller til Kurt Solbjerg på tlf. 3024 9220.
Vi ønsker alle en god sommer
Kommentarer til beretningen.
3 emner blev ivrigt debatteret:
Er bestyrelsesgodtgørelsen skattepligtig?
Godtgørelser til bestyrelsen.
Nedlæggelse af foreningen og blive overtaget af NK-Vand.
På de 2 sidste generalforsamlinger blev skattepligt blevet drøftet
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Bestyrelsen har igen undersøgt sagen og har vurderet at bestyrelsesgodtgørelsen ikke er
skattepligtig. Morten opridsede detaljer fra Ligningsloven og dens definition på en forening som
bestyrelsen lægger til grund for sin beslutning.
Bent Rasmussen, som har rejst sagen, var ikke enig i bestyrelsens forklaring og afgørelse.
Bent ville også gerne vide om bestyrelsen har en politik for fastsættelse af bestyrelsens
godtgørelser, som han fandt store, eller det bare er noget man beslutter i bestyrelsen. Han mente
ikke at det er bestyrelsens opgave at fastsætte godtgørelsernes størrelse, men at det er en
generalforsamlings opgave.
Bestyrelsen oplyste at det er med udgangspunkt i det offentliges takster for foreninger at
godtgørelserne er fastsat.
Bent opfordrede igen til at vi prøver at få NK-Vand til at overtage vores distribution og
administration, da det vil kunne spare den enkelte forbruger for ca. 3 kr. pr. m3.
Bestyrelsens estimat ved at NK-vand overtager drift og distribution er en gennemsnitlig årlig
besparelse på ca. 63kr. pr. forbruger.
Til det var svaret at bestyrelsen har forespurgt NK-Vand om de var interesserede i en overtagelse og
i givet fald på hvilke præmisser. De har ikke givet et afgørende og endeligt svar, men indtrykket er
helt klart at de ikke er særlig interesserede.
De tilkendegav dog at hvis noget sådant skulle komme på tale ville man have en vurdering af hele
vores distributionsnet med henblik på hvilken tilstand det er i.
Vi har mange jernrørsforbindelser som efter mange år i jorden er tæret. Vi har også konstateret at en
del af forsyningsnettet, som ikke er jernrør, er meget sprøde og påvirkelige for bevægelser i jorden,
f.eks. ved kørsel med tunge køretøjer. Muligheden for at NK-Vand ved en overtagelse vil forlange
at der foretages store udskiftninger af nettet er aktuel. De ønsker vist ikke at overtage noget der
koster dem penge.
Bent mener at vi har så mange penge i kassen at det nok skal gå og undrede sig i øvrigt over hvorfor
vi ikke udskiftede alle de sure jernrørsforbindelser på en gang når vi nu har penge nok i stedet for
sidde og vente på at der sker noget
Svaret var: det har bestyrelsen overvejet, men er kommet til den beslutning at tage dem som de
kommer.

Takster fra NK-vand.
Når vi i januar udsender det kommende års takster, tages der forbehold idet vi på det tidspunkt ikke
har modtaget taksterne fra NK-vand.
Regnskab
Regnskabet for afvigte år har en overdækning på ca. 48.000kr. Vedr. afskrivninger så er vi færdige
med afskrivninger på de fjernaflæselige vandmålere som blev sat op for år tilbage. Det samme
gælder for de digitale ledningskort.
Derefter er der 10.000 kr. i afskrivninger.
Vores realisable formue beløber sig i runde tal til ca. 550.000kr.
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Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
Valg til bestyrelse.
På valg er:
Kurt Solbjerg-Nielsen (modtager genvalg)
Hugo Christensen (modtager genvalg)
Jan Schneider (modtager ikke genvalg),
Nyt bestyrelsesmedlem Kaspar Sandholdt
Suppleant, Frank Høj Jensen. (modtager ikke genvalg)
Jan Schneider som ny suppleant

Valgt.
Valgt
Valgt
Valgt

Valg af revisor.
Revisionskontoret i Faxe
Eventuelt.
Ingen indlæg

Kurt Solbjerg

Formand

Jan Schneider Morten Christensen

Næstformand

Kasserer

Sv. Wedege Hugo Christensen

Sekretær

Vandv.passer

.
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