Generalforsamling i Ravnkilde Forsamlingshus, onsdag d. 19. maj 2021
Pkt. 1

Valg af dirigent
Erling Nielsen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning
Formand Knud Randers fremlagde årets beretning:
”I 2020 er der pumpet ca. 85.000 kubikmeter op, hvoraf ca 80.000 kubikmeter er
solgt til forbrugerne. Der er pt 339 forbrugere.
Covid-19 har bevirket, at retningslinjerne omkring beskyttelse af grundvandet er
forsinket fra kommunens side. Ravnkilde hensætter ca kr 130.000,- om året til
beskyttelse, og vi har 3 – 5 år til at iværksætte beskyttelsen fra det tidspunkt,
hvor vi får retningslinjerne fra kommunen. Prisen for beskyttelsen forventes at
være ca kr. 50.000,- pr hektar for arealer, hvor der kun er pesticider samt kr.
100.000,- for arealer, hvor der både er pesticider og nitrat.
Der opleves lidt problemer med ledningsnettet grundet anvendelse af plast til
borringer og samlinger af jern i stedet for messing. Disse materialer var billigere,
da de blev implementeret for ca 40 år siden, men er rustet op på nuværende
tidspunkt – dette er årsagen til brunt vand hos forbrugerne, når der har været
stop på ledningsnettet.”
Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen

Pkt. 3

Pkt. 4

Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/Bjarne Iversen

Det reviderede regnskab blev fremlagt. Det viste et resultat for 2020 på kr
99.033,- på den primære drift.
Regnskabet blev herefter godkendt af Generalforsamlingen.

Fremlæggelse af budget for det kommende år
Budget for det kommende år blev fremlagt og godkendt.

Pkt. 5

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 6

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Genvalg til:
Nyvalg for ét år til:

Knud Randers og Preben Lund Nielsen
Vibeke Lund

Pkt. 7

Pkt. 8

Udtrådt:

Lars Wulff Andersen

Valg af suppleanter
til bestyrelsen:

Niels Nielsen og Thomas Randers

Valg af revisor
Genvalg til:

Kirsten Baisgaard

Valg af suppleant
til revisor:

Erling Nielsen

Eventuelt
Der blev spurgt til, hvorfor Ravnkilde Vandværk stadig benytter den manuelle
aflæsning af vandmåler til vandindberetning. Bestyrelsen redegjorde for
problemstillingen med ekstra betaling, hvis den elektroniske vandindberetning
skal benyttes – det er dog til løbende overvejelse.

