Referat af generalforsamling afholdt den 16/6-2020 kl. 19:30 i Kongsted
Forsamlingshus. 20 fremmødte, heraf 15 stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent
Jan Berthelsen blev valgt. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Den længe forberedte nødvandforbindelse til Rønnede Vandværk er nu blevet etableret og
idriftsat. Det har været nødvendig at vælge en anden føringsvej end oprindeligt tænkt og det
har gjort etableringen væsentlig dyrere end budgetteret.
I August 2019 oplevede vandværkets forbrugere svigtende vandforsyning i knap 2 uger, som
følge af et opstået ledningsbrud. I denne forbindelse blev der etableret sektionsopdeling af
ledningsnettet. Lækagesøgning, udbedring og sektionsopdeling, kostede et betydeligt beløb.
3. Regnskab
Regnskab for perioden 1.4.2019 til 31.3.2020 til godkendelse.
Regnskabet udviste et underskud på ca. 124.000 kr jævnfør ovennævnte begvenheder.
Det har været nødvendigt at optage et lån i Møns Bank, for at sikre nødvendig likviditet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Bestyrelsen indstiller til fusion (sammenlægning) med Rønnede Vandværk
Forhandlingerne med Rønnede Vandværk om en fusion er endt med , at bestyrelsen i
Svennerup Vandværk foreslår fusion med Rønnede Vandværk.
Rønnede Vandværk overtager passiver og aktiver, herunder en forventet bankgæld på ca.
140.000 kr. Pr. 1.1.2021. Svennerup Vandværks forbrugere indgår dermed i Rønnede
Vandværk på lige vilkår med Rønnede Vandværks forbrugere, og ingen forbrugere bliver
pålagt en særskilt udgift i forbindelse med fusionen.
Der foreligger skriftligt tilsagn fra Rønnede Vandværks bestyrelse på ovennævnte vilkår.
Det skal også nævnes, at Svennerup Vandværk i forbindelse med eventuel fortsættelse som
selvstændigt vandværk, vil skulle investere ca. 200.000 kr. I en krævet ny rentvandstank og
renovering af filtrene.
Dirigenten satte bestyrelsens forslag til afstemning efter at formanden havde gennemgået
budgettet – se pkt. 5.
Forslaget om fusion blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen indkalder snarest til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af
forslaget.
5. Budget for perioden 1.4.2020 til 31.12.2020 til godkendelse.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er Erik Hansen og Lars Bøgh Olsen. Begge blev genvalgt med akklamation.
Harald Hansen meddelte at han træder ud af bestyrelsen, idet han har solgt sin gård. Der
bliver ikke valgt et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Harald.
7. Valg af Revisor og revisor suppleant
Revisor Lone Sangill og revisorsuppleant Michael Seidenfaden blev genvalgt med
akklamation.

8. Forslag
Ingen forslag.
9. Eventuelt
Ellen Berthelsen udtrykte anerkendelse af bestyrelsens indsats.
Erik Hansen vil være kontaktmand fremover til bestyrelsen i Rønnede Vandværk, når
fusionen er gennemført.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Asger Lakmann Nielsen
Dirigent: Jan Berthelsen

Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 14. juli 2020 hos Erik Hansen.
Der var 16 fremmødte – heraf 10 stemmeberettigede.
Formand Lars Bøgh Olsen foreslog Jan Berthelsen som dirigent. Forsamlingen vedtog dette
enstemmigt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt – og at den i henhold
til vedtægterne var beslutnings dygtig. – Dirigenten gav derefter ordet til formanden.
1. Bestyrelsen indstiller til fusion (sammen lægning) med Rønnede Vandværk.
Formanden orienterede kort om baggrunden for forslaget og oplyste at fusionen ikke ville
medføre ekstraudgifter for hverken Rønnede Vandværks eller Svennerup Vandværks
medlemmer.
Dirigenten satte fusions forslaget til afstemning og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigent og formand afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling.
Hans Thøger takkede efterfølgende bestyrelsen for det udførte arbejde.
Referent: Asger Lakmann Nielsen
Dirigent: Jan Bertelsen

