Enø Strands Vandværk.
Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt 20.10.2015,
kl. 19.00 på Smålandshavet.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen :
2.1 Bestyrelsen foreslår at samtlige Enø Strand Vandværks aktiviteter og aktiver overdrages
til Karrebæk Vandværk i henhold til vedlagte forslag.
2.2 Bestyrelsen foreslår at Enø Strand Vandværk afvikles når samtlige Enø Strand
Vandværks aktiviteter og aktiver er overdraget til Karrebæk Vandforsyning
3. Eventuelt.
Vandværkets formand Lars Hallgreen bød velkommen, der var mødt 24 forbrugere, samt
Karrebæk Vandværks formand Stig Elholm og kasserer Peter Læntver.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Poul Schnack Petersen, og
denne blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt og
beslutningsdygtig i.h.t. foreningens vedtægter.
Ad. 2.1
Lars Hallgreen fortalte om baggrunden for ovennævnte forslag, at vi for over 1 år siden havde
kontaktet Reedtzholm Vandværk og Karrebæk Vandværk for en sammenlægning, begge værker
krævede dog, at der blev foretaget en nedlæggelse af sommervand og etablering af helårsvand i
det gamle område. Dette blev udført i efteråret 2014 og med fuldstændig færdiggørelse i maj
2015.
Vi rettede derfor en ny kontakt til de 2 værker, Reedtzholm vendte ikke tilbage, derfor blev der
igangsat forhandlinger med Karrebæk Vandværk, og efter flere møder fremsatte Karrebæk
Vandværk et tilbud til Enø Strand Vandværk 13.09.2015. Heri var opgjort en værdi udregnet
pr.forbruger for de 2 værker, 7.786 kr for Karrebæk og 5.190 kr for Enø Strand, differencen på
2596 kr skulle afregnes over 5 år svarende til 519,20 kr + 25 % moms = 649 kr , afrundet til 650 kr
pr forbruger. Dette er et meget fordelagtigt beløb, hvor der allerede 1. år kan forventes en rimelig
besparelse.
Vi var stødt ind på en lidt mærkelig handel mellem Reedtzholm Vandværk og Enø Strand
Vandværk fra 2005, hvor Enø Strand Vandværk havde bekostet en ledning fra busstoppestedet og
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til vort Vandværk Grønningen 54 F, denne skulle overdrages til Reedtzholm Vandværk for 0 kr
mod at disse skulle vedligeholde ledningen.
Enø Strand Vandværk har haft nogle drøftelser med Reedtzholm Vandværk om en tilbageføring af
ledningen til os for 0 kr, og det er klart forventeligt, at dette sker.
Der var følgende spørgsmål fra salen :
Søren Voxen, Bækkene 219 fik en uddybende forklaring på det 5 årige beløb.
Steen Hvidesø, Mindegabet 9 spurgte ind til aftaleforholdet mellem Reedtzholm Vandværk og
EnøStrand Vandværk, Lars Hallgreen svarede, at der ikke var nogen aftale om opsigelsesvarsel,
men at vi satsede på at opsige leverancen af vand pr. 31.12.2015.
Preben Jensen , Mindegabet 10 spurgte ind til reparationsudgifter hos Karrebæk Vandværk, da
disse ikke fremgik af bilag, Peter Læntver, Karrebæk Vandværk svarede, at de havde
reparationsudgifter for ca. 200.000 kr pr år, og at dette beløb blev taget fra det samlede faste
bidrag fra 2087 forbrugere.
Dirigent Poul Schnack forespurgte om der var nogen der ønskede skriftlig afstemning, dette var
ikke tilfældet, og derfor blev forslag 2.1 vedtaget enstemmigt.
Ad. 2.2
LH oplyste, at man forventede en overtagelse pr. 31.12.2015.
Der var følgende spørgsmål fra salen :
Carl Rasmussen , Strandvej 95, hvad sker der med vandværksbygningen ?
Lars Hallgreen oplyste, at denne overdrages til Hans Richard Jørgensen for 0 kr, og at vi har afsat
60.000 kr til fjernelse af de installationer, der ikke fremtidigt skal anvendes.
Johnny Jørgensen, Strandvej 95 A, spurgte ind til afregningsformen ?
Lars Hallgreen forklarede, at med den gamle afregning blev der afregnet pr. område, Det gamle
område med sommervand og helårsvand, Bækkene og Havbakken, dvs reparationer og vandspild i
de enkelte områder blev afregnet.
Fremover afregner alle ligeligt med Karrebæk Vandværk.
Dirigent Poul Schnack Petersen forespurgte om der var nogen der ønskede skriftlig afstemning,
dette var ikke tilfældet, og derfor blev forslag 2.2 vedtaget enstemmigt.
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Ad. 3.
Kurt Eriksen, Strømmene 67 takkede for det store arbejde Enø Strand Vandværks bestyrelse havde
udført med etablering af helårsvand samt forhandling med Karrebæk Vandværk, og var meget
tilfredshed med overdragelse til Karrebæk Vandværk.
Lars Hallgreen takkede de fremmødte for en positiv indstilling til nedlæggelse af vort Vandværk, og
overrakte dirigent Poul Schnack Petersen en vingave som tak for som sædvanlig god styring af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.35 .

Dato :

Dato :

Dirigent Poul Schnack Petersen

Referent Hans Johansen
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