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11. oktober 2016 

 

 

 

Referat fra generalforsamling 2016, afholdt onsdag d. 18. maj 2016 
 

 

Sekretæren bød velkommen, blev valgt som ordstyrer og konstaterede generalforsamling for 

lovlig indkaldt. 

 

Bestyrelsens beretning 2015 

 

Bestyrelsens beretning blev aflagt af Formanden, suppleret af Sekretæren; 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i perioden været Nele Jensen (formand), Ulla Rasmussen (kasserer), Stine 

Strøyer (bestyrelsesmedlem), Steen Salling (bestyrelsesmedlem) og Kirsten Bojsen 

(sekretær). 

 

Interessenter  

Der er i perioden ikke tilsluttet nye interessenter. 

 

Drift & Vedligehold 

Intet at bemærke for driften i 2015, dog trænger vores filtre – som er mere end 15 år gamle – 

til udskiftnin pga. tæring. De fungerer pt. som de skal, men der er foretaget mindre lapninger. 

Forventet udgift i størrelsesordenen 760-80.000 kr. 

 

Vores affugter, som også har omkring 15 år på bagen, trænger ligeledes til udskiftning, da det 

formentlig ikke kan svare sig at reparere. 

 

Der er oprette en hjemmeside for vandværket der forventes i luften i løbet af sommeren. 

Vedtægter, regulativ, referater fra generalforsamlinger, takstblade, regnskaber mm – samt 

formular til meddelelse om ejerskifte og kontaktoplysninger vil fremover kunne hentes fra 

hjemmesiden. Materiale fra bestyrelsen fremsendes fremadrettet som udgangspunkt kun ud 

pr. mail - med mindre andet er aftalt. På hjemmesiden vil aktuelle driftsmeddelelser ligeledes 

fremgå. 

 

Vandkvalitet 

Ingen prøver siden side generalforsamling, jf. det fastlagte analyseprogram. Næste analyser 

ultimo maj/primo juni. Infoblad om vandkvalitet fremsendes når analyseresultat foreligger. 

 

Øvrige forhold 

 

Omlægningen fra I/S interessentskab til Amba (Andelsselskab med begrænset ansvar), er pga. 

manglende ressourcer hos bestyrelsen fortsat ikke gennemført. Har dog ingen skut betydning 

for interessenterne. Er fortsat planen at gennemføre. 

 

Økonomi 

Vandværkets økonomi giver ikke anledning til bemærkninger og der lægges ikke op til ændring 

af takster mm. Regnskab 2014/budget 2015 gennemgås særskilt. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og godkendt. 

 

Forslag  

 

Der er ikke modtaget nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. 
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Regnskab 2015 og budget 2016 

 

Regnskab 2015 og budget for 2016 blev præsenteret af Susan Kristensen (ekstern revisor). 

Der er ingen takstændringer for 2015. 

 

Regnskab og budget blev godkendt.  

 

 

Valg 

 

Nele Jensen var på valg, genopstillede og blev valgt 

Troels Jensen, Åtoften 19 blev valgt som suppleant. 

 

Susan Kristensen blev genvalgt som ekstern revisor 

Dorte Berg Henriksen blev genvalgt som revisorsuppleant (bilagskontrollant) 

 

Eventuelt 

 

Intet at bemærke. 


