
Referat af ordinaer generalforsamling i Rise Vand torsdag d. 3 September 2020

Formand Frode Madsen b0d velkommen og orienterede kort om udsaettelse af generalforsamlingen

pga. Corona-situationen.

163 andelshavere er fremm0dt og 172 stemmeberettigede andelshavere var repraesenteret 1 alt

(Fuldmagt)

Ad 1:

Som dirigent valgtes Mads Kromann. Han takkede for valget og konstatere at generalforsamlingen

var lovlig indvarslet, dels ved opslag pa vandvaerkets hjemmeside, dels ved indkaldelse via >Er0

Ugeavis.

Niels Baeklund fremfprte at §8 ikke var korrekt anvendt da der ikke var varslet med saerskilt varsel

via post. Mads Kromann havde forud for generalforsamlingen fiet opiyst af bestyrelsen, at der ikke

bar vaeret varslet sSledes i en arraekke og der dermed var praecedens for at ikke at indvarsle via post.

Det betydelige fremm0de, indikerede tillige at budskabet var naet ud til andelshaverne pli vanlig vis.

Mads Kroman praeciserede at alle andelshavere kan anfaegte og indbringe sp0rgsmllet omkring

lovligheden af generalforsamlingen for retten i Svendborg.

Niels Ulrich Hansen fremf0rte at den kommende bestyrelse vil rette ind fremover og at vi b0r

fortsaette generalforsamling.

Steffen (efternavn mgl.) foreslog at vi kunne bruge Ugeavisen mere fremover.

Dirigenten opiyste at, at ban til enbver tid kunne afsaettes af generalforsamlingen og forespurgte om

der 0nskedes afstemning berom. Ingen 0nskede at afsaette dirigenten, og der var saledes ingen

afstemning berom.

Generalforsamlingen fortsatte.

Ad 2:

Valg af stemmetaellere. Valgt blev Tina Nordby, Kim Ravn og lb Norris

Ad 3: Formanden laeste bestyrelsens beretning op.

Vi er uaendret 493 andelshavere og 500 malere. MSIerne er nu udskiftet til elektroniske udgaver der

selv indberetter vandforbruget. Pi tre timer er samtlige malere aflaest.

Maleren indberetter ogsi om der er fejl ifb. med forbruget. Tabet i ledningsnettet er fortsat

faldende. Udskiftning af bovedledning i Dunkaer er faerdig.

Formanden berettede videre om forurening af grundvandet af spr0jtemidler, og at de to boringer i

Risemark ikke kunne overbolde kravene bertil, uden at vandet blevet renset med et kulfilter, bvorfor

der arbejdes pa at sende vandet til vandvaerket i Marstal, bvor der er kulfilter-anlaeg.



Sp0rgsmal fra salen:

Michael Rasmussen sp0rger om hovedparten af vores ledninger stadig er asbestrpr. Formanden
svarede at vi bar 48 km. r0r, heraf 3 km. rSvand og 20 km. stikledning.

Der er ca. 3-4 km. asbestr0r og 3-4 km. PEM r0r og ingen jernr0r.

Formanden fortalte at udsklftning af ledning koster ca. 1200 kr. pr meter.

Henriette M0lholm spurgte om beslutningen om sammenlaegning allerede er truffet.

Mads Kromann svarede benaegtende p3 dette, idet der alene var tale om en ledning, der fprte

vandetfra Risemarktil Marstal, hvilket alene omhandlede salg af grundvand.

Niels Baeklund sp0rger om spr0jteresterne i vores vand er kraeftfremkaldende.

Formanden svarede at vi holder os under det lovlige krav til vandet og vi har malt siden 2017.

Foul Hansen supplerede med at det var blevet opiyst pa et borgerm0de i Mamrelund i >€r0sk0bing,
at man skal drikke ca. 650 liter om dagen f0r det bliver farligt.

Ad 4:

Foul Hansen fremlagte det reviderede regnskab som ikke blev omdelt men vist p3 storskaerm.

Vi er kommet ud af aret med ca. 72.000 kr. i underskud og ikke som budgetteret et underskud pa
108.000 kr.

Michael Rasmussen spurgte, hvad er vandvaerket vaerd, hvad der star pa bogen og hvad man har
brugt af kr. pa forberedelsen af sammenlaegning

Foul Hansen svarede at grund og bygninger star til 4.8 millioner.

Vi skylder 190.000 til Sparekassen og 1.76 million til Kommunekredit.

Niels Baeklund undrer sig over overdaekningen pli vandprisen. Formanden svarer at begrebet der
kaldes overdaekning bed i gamie dage egenkapital som er bundet i f.eks. bygninger, ikke som
kontanter. Efter loven ma vi ikke have egenkapital som er uforholdsmaessigt stor.

Selskabet skal hvile i sig selv.

Ved afvikling af vandvaerket vil andelshaverne sa fa udbetalt egenkapitalen?

Mads Kromann henviste til punktet senere, idet punktet omhandlede regnskabet for 2019.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 5:

Foul Hansen fremlagde arets budget. Resultatet er pt. pa 62.000 kr.

Med afskrivning ender vi pa godt 2000 kr. i overskud.

Ingen spprgsmSI til budgettet.



Budgettet blev godkendt med akklamation.

Ad 6:

Geir Hauksson laeste mistillidsvotum op fra Jens Ditlev Rasmussen eg Erik Teglbjaerg.

Jens Chr. Jensen stpttede Jens Ditlev Rasmussens forslag og fortalte, at vi bar et veikprende
vandvaerk bide i drift og pkonomisk. De godt 6.000 kr. i overdaekning pr. andelshavere ska! ikke blot
foraeres vaek til et kommunalt selskab.

Formanden svarede pa mindretallets i bestyrelsens vegne. Vi var enige om at vaere uenige i
bestyrelsen og man havde vaeret enige i bestyrelsen om at fremlaegge spprgsmalet omkring en evt.
sammenlaegning for generalforsamlingen, der si skal bestemme efter en debat herom.

Michael Andersen undrer sig over at mistillidsvotum bliver drpftes fpr afstemning. Mads Kromann
svarer at mistillidsvotum ikke handler om sagen om evt. sammenlaegning men om personer og at det
punkt pi dagsordenen har forrang.

Mads Kromann orienterede om valgprocedure. Herefter blev stemmesedler indsamlet.

Resultat af afstemning om mistillidsvotum: 95 for og 70 imod og 7 ugyldige

Mistillidsvotum blev slledes vedtaget.

Mindretallet i bestyrelsen forlod bestyrelsen. Poul Hansen og Ole Hpker Eriksen afleverede npgler til
vandvaerket og fik kvittering derfor.

Afstemning omkring sammenlaegning af Rise Vandvaerk med /Er0 Vand.

Erode Madsen fremlagde sine synspunkter for en sammenlaegning.

Bent Juhl bruger ca. 35 % af vores vand og holder Bent op kommer vi til at mangle godt 100.000 kr.
Der vil komme fremtidige udskiftninger og vi ved ikke hvad det vil koste os. Vi sikrer os mod

fremtidige udgifter ved at sammenlaegge.

Jens chr. Jensen argumenterede imod sammenlaegning hvor vi kun fik tilbudt 2 brugerpladser som
ikke var besat og dermed ingen medindflydelse. Rise vandvaerk er er velfungerede vandvaerk og vi er
l0bende moderniseret.

Bent Juhl motiverede sammenlaegning og fortalte at vi kan komme til at opsaette et dyrt
rensningsanlaeg si begge vaerker kan fl godt vand og at vi kan fl en win-win situation ved en

sammenlaegning med 2100 brugere i Marstal og 500 brugere i Rise.

Rasmus Rasmussen forelagde problematikken omkring stikledninger, ved sammenlaegning med
Marstal ml brugere fremover selv betale for skader pi stikledninger.

Michael Andersen fremlagde sin modstand mod sammeniaegning.

Michael Rasmussen: Worst case vil vaere 150 kr. dyrere for andelshavere om Iret. Ved

sammenlaegning vil Bent Juhl spare 70.000 kr. om Iret.



Henriette Munkholm: Jeg foretraekker et privat andelsselskab frem for et kommunalt/offentligt

selskab.

Niels Baeklund: 6069 kr. pr. medlem er overdaekning. Hvordan vil Rise vand tilbagebetale ved en

sammeniaegning?

Kort pause eg stemmeoptaelling.

Afstemning cm sammeniaegning med >Er0 Vand: 42 for 125 imod og 4 ugyldige

Forslaget falder.

Den resterende bestyrelse fortsaetter som en art forretningsministerium indtil en ny

generalforsamling kan samles.

Punkt 7 og 8 valg til bestyrelsen og suppleantvalg udskydes til ekstraordinaer generalforsamling, idet

dirigenten vurderede, at en sis tor udskiftning af bestyrelsesmedlemmer (5 ud af 7), matte kraeve en

ekstraordinaer generalforsamling. De 0vrige personvalg bar i et eller andet omfang relation til en ny

bestyrelses sammensaetning, hvorfor disse punkter ogsS mS udskydes til en ekstraordinaer

generalforsamling. Dirigenten opiyste atter, at ban til enbver tid kunne afsaettes af

generalforsamlingen og forespurgte om der 0nskedes afstemning berom. Ingen 0nskede at afsaette

dirigenten, og der var sliledes ingen afstemning berom.

Punkt 9, valg af revisorer, udskydes ligeledes til en ekstraordinaer generalforsamling. Dirigenten

opiyste atter, at ban til enbver tid kunne afsaettes af generalforsamlingen og forespurgte om der

0nskedes afstemning berom. Ingen 0nskede at afsaette dirigenten, og der var saledes ingen

afstemning berom.

Punkt 10 eventuelt

Micbael Brubn Rasmussen sporger om tidsfrist til ny generalforsamling, fristen if0lge vedtaegterne er

minimum 8 dages varsel.

Bestyrelsen svarer at den vil komme burtigst muligt med bensyntagen til frister.

Niels Baeklund: Sp0rgsmal om bvorfor argumenter fra Bent Jubl og Frode ikke blev fremf0rt inden

generalforsamling. Det blev opiyst at det bl.a. var derfor at man afboldt generalforsamlingen, sa man

kunne b0re binandens argumenter for/imod en evt. sammeniaegning.

Jens cbr. Jensen mener vi b0r vaelge bestyrelse i aften. Dirigenten opiyste at s3 skulle man bave valgt

en ny dirigent under punkt. 7.

Micbael Rasmussen foreslSr Nem-id afstemning til naeste generalforsamling. Der blev kort redegjort

for regler og problematikker berom, bvilket gjorde det taet pi umuligt at gennemf0re en sadan

afstemning.



Jens Baeklund foreslar at vi bruger §8 Under indkaldelsen.

Intet yderligere under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.10

Referent Geir Hauksson

3/9-2020

Dirigent:

Mads B: K. Kromann


