VISSE VANDVÆRK A.m.b.a.
Ordinær generalforsamling
afholdt
Mandag, den 5. marts 2012 kl. 19.30
Visse Ladegård, Vissevej 116

REFERAT:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsesformand Peter Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen.
På bestyrelsens anbefaling blev Jørn Andersen valg til dirigent.
Dirigenten Jørn Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet ved de husstandsomdelte indkaldelser der var uddelt i perioden mellem
den 14. og den 19. februar. Generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.
Dagsorden blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen
uden bemærkning.
Til generalforsamlingen var der fremmødt i alt 60 medlemmer, heraf var i alt 51
stemmeberettigede inklusiv 5 bestyrelsesmedlemmer og 5 medbragte fuldmagter.
2. Bestyrelsens beretning.
Formand Peter Rasmussen aflagde beretning for 2011.
Formand Peter Rasmussen indledte med en gennemgang af hvor vigtigt vand er
for os mennesker samt en kort gennemgang af sagsforløbet omkring udskiftning
af antennemasten på Vissevandværksgrund. Formanden konstaterede, at forløbet
i sagen desværre ikke havde været præget af en god og konstruktiv dialog mellem
Vissevandværk og enkelte borgere i Visse. Formanden beklagede den til tider
aggressive tone (til tider truende) som bestyrelsen følte den havde været udsat
for.
Dernæst gennemgik formanden udviklingen i antal medlemmer af Visse
Vandværk for 2011 og bestyrelsens mødeaktiviteter i det forgangne år.
Formanden fortalte om den oppumpede vandmængde og spild for 2011, herunder
at formanden med glæde kunne konstaterer, at det i 2011 var lykkes at
formindsket vandspildet væsentligt hvilket primært skyldes fund og efterfølgende
reparation af et større brud på ledningsnettet.

Vedligeholdelsesarbejdet i 2011 var forløbet planmæssigt og meget
tilfredsstillende og formanden konstaterede, at Vissevandværk fortsat har noget af
landets bedste drikkevandskvalitet.
Formanden oplyst, at Vissevandværks vandtakster endnu et år forblev uændret
for 2012 hvilket er tredje år i træk. Visse Vandværks takstblandet for 2012 er
endelig godkendt af Aalborg Kommune.
Formanden roste samarbejdet med Aalborg Kommunes Vandforsyning om blandt
andet vandmiljøplaner, grundvandsbeskyttelse med mere.
Som afslutning på formandens beretning opfordrede formanden alle forbrugere til
at kontrollere egne installationer helt ud til stophanen for eventuelle brud/lækager.
Den enkelte skal være opmærksom på tegn som eksempelvis ekstra fugtige
områder i haven, unødig støj fra rør og selvfølgelig er det en god ide løbende
aflæse eget forbrug. Formandens beretning blev afrundet med en opfordring til
alle om at passe på vores fælles vand.
Bemærkning til beretningen:
Formanden for Visse Samråd Gert Ingolf Johansen ønskede at forklare Visse
Samråds engagement i sagen omkring antennemasten. Formanden oplyst, at han
på vegne af Visse Samråd har søgt aktindsigt i antennemastesagen ved Aalborg
Kommune. Formanden læste op af Visse Vandværks og Visse Samråds
korrespondance i sagen. Formanden præciserede efterfølgende, at Visse Samråd
repræsentere de borger, der har skrevet under på modstanden mod
antennemasten, og såfremt at Visse Vandværk havde kontaktede Vissesamråd
tidligere i sagen, var det formandens opfattelse af det røre, der havde været
omkring mastesagen kunne have været undgået.
Egon Lind begyndte sit indlæg med at rose bestyrelsen i Visse Vandværk for det
gode arbejde den i gennem efterhånden mange år har udført. Egon Lind er af den
opfattelse, at det fremlagte forslag til vedtægtsændringer er en direkte kritik af
vandværkets bestyrelses arbejde. Egon Lind mener ikke, at en sympati for de
borgere der er bange for en eventuel strålingsfare fra antennemast, må resultere i
en begrænsning af bestyrelsens handlefrihed. En vedtagelse af det stillede forslag
til ændring i vedtægterne bør stikker dybere en dette ene eksempel, hvorfor Egon
Lind er af den opfattelse, at forslaget bør stemmes ned.
Jan Ulrik Hansen påpegede at Gert Ingolf Johansens ”politiske tale” ikke hørte
ind under dagsordnen og henstillede de fremmødte, at respektere dagsordnen og
lade diskussionen omkring antennemasten henhøre under punkt 5.
Beretningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
For formandens fulde årsberetning henvises der til Vissevandværks hjemmeside
www.vissevand.dk.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
3.1 Regnskab
Udleveres ved henvendelse til kassereren
Kasserer Peter Bodin gennemgik Regnskab 2011 for Visse Vandværk. Alle
poster blev grundigt gennemgået. Regnskabsresultatet for 2011 er et
underskud på kr. 37.948, hvilket skyldes større investeringer i reparationer og
vedligeholdelse af ledningsnettet og anboringer i løbet af 2011. Resultatet
opvejes af Visse Vandværks anlægsaktiver der er på kr. 5.335.720 og
vandværkets egenkapital der er på kr. 6.133.699.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og kan læses på vandværkets
hjemmeside www.vissevand.dk.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
4.1 Kasserer Peter Bodin gennemgik budget 2012 for Visse Vandværk. Regnskab
2012, forventes at give et overskud på kr. 7.000 hvilket vurderes at være meget
tilfredsstillende.
Helle Strandbæk stillede spørgsmål til hvad posten ”Øvrige indtægter” består af.
Kasser Peter Bodin forklarede at posten består af indtægter fra administration af
opkrævning af kloakafgifter for Aalborg Kommune. Ligeledes er der en mindre
indtægt ved salg af messing fra udskiftede vandmålere.
Budgettet blev godkendt og kan læses på vandværkets hjemmeside
www.vissevand.dk
5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Forslag til ændringer af vedtægter modtaget fra Oluf Rasmussen.
Kopi af forslag vedhæftes.
Oluf Rasmussen indledt på vegne af forslagsstillerne med, at det stillede forslag
gerne måtte opfattes som en kritik af bestyrelsens arbejde i forbindelse med
behandling af sagen om opstilling af antennemasten. Denne kritik mener Oluf
Rasmussen dog at den siddende bestyrelse burde skulle kunne tåle.
Oluf Rasmussen fortalte, at på hans vej rund i Visse i forbindelse med indsamling
af underskrifter, fra borgerne i Visse, var blevet med de samme tre spørgsmål:
1.)
hvorfor tager Vandværket en sag op igen, der tidligere har været drøftet og
engang afvist af borgerne i Visse
2.)
hvorfor beskæftiger Vandværket sig med opgaver der ikke vedrører
vandværkets hovedformål og
3.)
kan Vandværket finde på at sætte en mast op på grunde når borgerne i
Visse engang har afvist dette.
Oluf Rasmussen gennemgik det stillede forslag til vedtægtsændringer med
begrundelse for, hvorfor forslaget er stillet. Formålet med det stillede forslag er at
forhindre en lignende sag i fremtiden, herunder også andre sager som kunne
være opsætning af en vindmølle på vandværkets grund.
Formand Peter Rasmussen forklarede hvorfor vandværket på baggrund af
henvendelse fra teleselskabet tog sagen op på ny. Visse Vandværks havde

betinget sig, at Aalborg Kommune denne gang skulle sikre en ordentlig dialog
med borgerne i Visse gerne gennem Visse Samråd. Dette viste sig desværre
hurtigt ikke at være muligt. Allerede på det første informationsmøde arrangeret af
Visse Samråd opstod der en uheldig dialog og en række misforståelser blev ikke
afklaret her. I forlængelse af den protest, der opstod mod opsætning af
antennemasten og den til tider useriøse tone der var i debatten, besluttede
bestyrelsen for Visse Vandværket, alene på baggrund af de i sagsbehandlingen
officielle indkomne skriftlige protester, at trække sin accept til teleselskabet, om at
foretage en ny forundersøgelse af muligheden for at opsætte antennemasten,
tilbage. Det har ikke på noget tidspunkt været bestyrelsens hensigt at påtvinge
forbrugerne en antennemast, hvorfor bestyrelsen alene gav kommune fuldmagt til
at undersøge muligheden igen for opsætning af en antennemast.
I forhold til det stillede forslag mener formanden, at dette vil begrænse
bestyrelsens handlefrihed specielt i forhold til sager hvor der kræves hurtig
handling men også i forhold til den del af bestyrelsens arbejde der består i at
sikre, hensynstagende til mindre grupper af forbrugere i Visse. Sagen omkring
antennemaste er et godt eksempel her på, i og med bestyrelsens hensigt i sagen
har været at sikre de berørte borgere kunne komme til orde på en ordentligt og
konstruktiv måde. Desværre var Aalborg Kommunes mindre heldige håndtering af
sagen og Visse Samråds manglende deltagelse i debatten med til at skabe en
protest imod Vissevandværks bestyrelse der alene byggede på en fejlagtig
opfattelse af, at Visse Vandværks bestyrelse allerede havde givet accept til at
opstille antennemasten hvilet ikke på noget tidspunkt har været tilfældet.
Ydermere følte bestyrelsen sig også forpligtet til, at forholde sig til den mulige
lejeindtægt fra en antennemast der nemt kunne løbe op i kr. 100.000 om året.
Poul Erik Svendsen konstaterede at den til en hver tid siddende bestyrelse har
gjort et godt stykke arbejde, og at det stillede forslag kun kan opfattelse som en
direkte kritik af den siddende bestyrelses arbejde.
Preben Pedersen påpegede, at det efter hans opfattelse, var vigtigt, at se bort fra
mastesagen og alene se på forslaget om vedtægtsændringerne. Forslaget skulle
alene ses som en begrænsning af bestyrelsens handlefrihed – hvorfor Preben
Pedersen mente, at det ville klæde de borgere, der stillede forslaget, at trække det
tilbage inden det kunne komme til afstemning.
Gundhild Nielsen gav udtryk for, at hun i forløbet har været usikker på hvor
bestyrelsens stod i forhold til opstilling af antennemasten. Gundhild Nilsen
efterlyste en synlig bestyrelse i debatten, hvilket også ville have været ordentlig af
bestyrelsen.
Oluf Rasmussen trak sin første kritik af bestyrelsen tilbage. Kritikken af
bestyrelsens arbejde skulle alene ses i forhold til bestyrelsens håndtering af
mastesagen og ikke opfattes som en kritik af bestyrelsens arbejde for vandværket,
hvilket Oluf Rasmussen roste.
Peter Krebs gav udtryk for, at han var glad for at være mødt frem til
generalforsamlingen. Peter Krebs havde ud fra de omdelte materiale til
generalforsamlingen fået den opfattelse at det stillede forslag skulle ses som en
hjælp til bestyrelsens og ikke som en begrænsning af bestyrelsens handlefrihed.
Dette ville får Peter Krebs til at genoverveje hans stemme til forslaget.

Erling Jensen gav udtryk for at han havde stor respekt for de mennesker der har
samlet underskrifterne ind imod en opstilling af antennemasten.
Jan Ulrik Hansen gav udtryk for, at den opsang som Gert Ingolf havde givet
bestyrelsens var uberettigede, og at det var Jan Ulrik Hansens opfattelse, at
sagen omkring antennemasten var blevet ”blæst ud af proportion”. En vedtagelse
af forslaget vil efter Jan Ulrik Hansens opfattelse begrænse bestyrelsens arbejde
unødvendigt.
Egon Lind: Bakkede Preben Pedersen og understregede endnu engang, at der
absolut intet var at bebrejde bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af
henvendelsen fra kommunen. Han pegede herefter på det ulogiske i, at
forslagsstillerne havde stemt FOR formandens beretning uden samtidigt at trække
forslaget tilbage, hvilket han derfor anbefalede de gjorde (på linie med andre)".
Sten Lunø, Bavnehøj, undrer sig over, at en sag der én gang var stemt ned blev
taget op igen af vandværkets bestyrelse. Steen Lunø var meget utilfreds med at et
så vigtigt forslag for borgerne i Visse blev ”fejet ind gulvtæppet” i og med
bestyrelsen på generalforsamlingen i 2010 drøftede henvendelsen vedr.
opsætning af en antennemast under punktet ”eventuelt”. Dette kun efter Sten
Lunøs opfattelse, kun betragtes som om Vissevandværk var for en opsætning af
antennemasten og at forslaget skulle hastebehandles for at få det igennem
hurtigst mulig. Sten Lunø gjorde bestyrelsen opmærksom på at normal praksis er
at der ikke kan vedtages noget under punktet ”Eventuelt”.
Formand Peter Rasmussen forklarede, at baggrunden for at punktet til
generalforsamlingen i 2010 blev sat på under punktet ”Eventuelt” var alene at
informere borgerne om, at bestyrelsens på ny havde modtaget en henvendelse
om opsætning af antennemasten. Efter som henvendelse var modtaget efter
udsendelse af dagsordnen til generalforsamlingen 2010, valgte formanden at
informere om henvendelsen under punktet ”Eventuelt” – da det var bestyrelsens
opfattelse, at det var vigtigt borgerne i Visse fik denne information. Bestyrelsen er
fuldt ud opmærksom på at der ikke kan vedtages noget under punktet ”Eventuelt”
Sten Lunø var ikke tilfreds med formandens svar, og fastholder at henvendelse
ikke burde have været behandlet under punktet ”Eventuelt”.
Oluf Rasmussen gjorde opmærksom på, at bestyrelsens efter hans opfattelse
burde have indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende den
modtagne henvendelse om opsætning af en antennemast og ikke ”feje
henvendelsen ind under gulvtæppet”.
Formand Peter Rasmussen gjorde igen opmærksom på, at der ikke var ”fejet
noget ind under gulvtæppet”. Der blev alene informeret om henvendelsen, og kort
efter generalforsamlingen 2011 blev der sammen med Visse Samråd afholdt
informationsmøde hvor de enkelte beboere kunne møde op og få den fulde
information om den modtagne henvendelse.
Ove K. Engemand fandt det meget kritisabelt, hvis vandværkets bestyrelse
havde genoptaget sagen omkring antennemasten alene på baggrund af ”ussel
mammon” med store gener for de nærmeste beboere til antennemasten.

Formand Peter Rasmussen svarede at sagen ikke var taget op igen alene med
henblik på at Visse Vandværk kunne opnå en ekstra indtjening, men på baggrund
af det teleselskabet havde oplyst, at der var kommet nye og vigtige oplysninger i
sagen, der kunne have betydning for Visseborgernes modstand mod opsætning af
en antennemast.
Dirigenten Jørn Andersen kaldte herefter til afstemning, da der ikke var flere
indlæg:
Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Finn Fanø og Jørn Larsen.
Resultatet af afstemningen blev:
For:
9
Imod:
38
Blank:
4
Forslaget blev forkastet:
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6.1.a Bestyrelsen:

Peter Bodin og Uffe Dyran afgår efter tur.
Peter Bodin modtog genvalg. Eftersom Uffe Dyran ikke
ønskede genvalg og afgik efter tur modtog Egil Kristian
Stausholm valg til bestyrelsen.

6.2

Suppleanter: Jan Ulrik Hansen og Eigil Kristian Stausholm afgår efter tur.
Jan Ulrik Hansen modtog genvalg. Da Eigil Kristian Stausholm
blev valgt til bestyrelsen og måtte afgå som suppleant blev
Poul Erik Svendsen valgt til suppleant.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
7.1 Revisorer:

Jørn Andersen og Arne Bloch afgår efter tur
Begge revisorer modtog genvalg.

7.2 Suppleant:

Poul Erik Svendsen afgår efter tur
Poul Erik Svendsen, der blev valgt som suppleant til
Bestyrelsen, afgik som revisorsuppleant.
Freddy Sørensen modtog valg.

Den samlede bestyrelse efter generalforsamlingen 2012-03-05:
Peter Rasmussen, Parallelvej 4, Visse
Peter Bodin, Myrtebo 14, Visse
Søren Christensen, Kongshøjvej 121, Visse
Rudy Nielsen, Vissehøj 18, Visse
Eigil Stausholm, Dannerhøj 13, Visse

8. Eventuelt.
Jan Ulrik Hansen roste det meget professionelle udførte arbejde i forbindelse
med udskiftning af stophaner, der havde medført et minimum af gener for de
berørte forbrugere.
Gert Ingolf Johansen gjorde opmærksom på, at den store debat vedrørende
strålingsfare havde medført at Gert Ingolf Johansen følte det nødvendigt at
kommentere Visse Samråds arbejde i forhold til Visse Vandværks bestyrelse.
Jan Ulrik Hansen oplyste, at han grundlæggende er imod en opsætning af
antennemaster eftersom det af teleselskabet forlagte materiale ikke var
gennemarbejdet godt nok. Det er Jan Ulrik Hansens opfattelse, at en opsætning
af antennemaster i Visse skal ske langt uden for bebyggede områder. Jan Ulrik
Hansen var fortsat af den opfattelse, at drøftelsen af antennemastesagen var
”blæst ud af proportioner”, og var derfor glad for at det stillede forslag blev stemt
ned.
Gert Ingolf Johansen oplyst at samtlige teleselskaber nu har søgt om tilladelse
opsætning af telemast på kommunens grund vest for Visse Vandværk.
Oluf Rasmussen, gjorde opmærksom på at han var sikker på, at en telemast ikke
vil blive opstillet på den grund på baggrund af den modstand, der fortsat var i
Visse by.

Formanden Peter Rasmussen afsluttede generalforsamlingen med at takke de
fremødte. Takkede for god ro og orden under debatten til trods for uenighederne omkring
antennemastesagen. Formanden fandt det positivt, at så mange var mødt frem til
generalforsamlingen og havde deltaget i debatten.
Og til sidst en stor tak til Uffe Dyran for hans indsats i bestyrelsen gennem 4 år.
Vissevandværk var efter generalforsamlingen vært ved et mindre tragtement.

Visse, den 25/03 – 2012

BESTYRELSEN

Peter S. Rasmussen
Formand

Søren Christensen
Næstformand
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Sekretær

Peter Bodin
Kasserer

Rudy Nielsen
Tilsynsførende

