Indkomne forslag:
Mandat til forhandling om sammenlægning:
Bestyrelsen ønsker at få besluttet en sammenlægning med Store Heddinge Vandværk og dermed
nedlæggelse af Holtug Vandværk og samtidigt et mandat til at forhandle vilkår for
sammenlægningen til fremlæggelse og endelig beslutning på Holtug Vandværks ordinære
generalforsamling i marts 2020.

Mandat til udskiftning af Målerpark
Bestyrelsen ønsker mandat til at igangsætte udskiftning af alle vandmålere, til nye digitale
vandmålere (et krav i forbindelse med eventuel sammenlægning – vandmålere bør uanset en
eventuel sammenlægning udskiftes).

Bestyrelsens fremlæggelse
Status:
Teknisk tilstand
Ledningsnet - ok tilstand
Målerpark gammel, mekaniske målere - står for udskiftning, falder på alder
Boringer 2 stk. 1 gammel og en nyere,
tilstand ny ringe, dårlig vandkemi, gammel tæret, ligger i byen, skal flyttes eller hovedrenoveres
Vandværk: gammelt og slidt, kan ikke rense godt nok til dagens krav. Skal rives ned og bygges nyt hvis vi
skal fortsætte

Bestyrelsens fremlæggelse
Muligheder:
Bygge/ renovere boringer og vandværk, dyrt og risikabelt, kubikmeterpris når omkostninger og drift
lægges sammen på niveau med St. Heddinge pris.
Købe vand som nu, net selskab uden egen produktion
Sammen med andre, Klippinge eller St. Heddinge.
Klippinge kræver en længere og ny ledning, de er også udfordret på frivillig arbejdskraft og ældre værk
St. Heddinge, flere frivillige og nyere boringer og værk, samt en større og dermed mere robust økonomi,
har dog også en større gæld, som man vil blive en del af.

Bestyrelsens fremlæggelse
Oplæg til videre forhandling:
Bestyrelsen vil arbejde for en sammenlægning med St. Heddinge VV.
Forud skal der ske en forhandling om vilkår
Udskiftning af målere således at disse er af samme type og teknologi som St. Heddinge
Der skal laves en juridisk og økonomisk plan således at aktiver og passiver forvaltes bedst muligt.
Plan er at vi ikke skyder vores fri midler ind i St. Heddinge VV men kun betaler deres krav om tilslutning
og her ud over indskyder forbruger og ledningsnet
VV, bygning, boringer og grunde beholdes og afvikles på anden vis, Frie midler bruges i den sammenhæng
til at afvikle bedst muligt.

Bestyrelsens fremlæggelse
Anbefaling:
Mandat til forhandling om sammenlægning:
Bestyrelsen ønsker at få besluttet en sammenlægning med Store Heddinge Vandværk og dermed
nedlæggelse af Holtug Vandværk og samtidigt et mandat til at forhandle vilkår for

sammenlægningen til fremlæggelse og endelig beslutning på Holtug Vandværks ordinære
generalforsamling i marts 2020.

Bestyrelsens fremlæggelse
Anbefaling:
Mandat til udskiftning af Målerpark
Bestyrelsen ønsker mandat til at igangsætte udskiftning af alle vandmålere, til nye digitale
vandmålere (et krav i forbindelse med eventuel sammenlægning – vandmålere bør uanset en
eventuel sammenlægning udskiftes).

