
Generalforsamling i Skrillinge Russelbæk Vandværk 

30. marts 2012-03-31 

1. 

Valg af dirigent: Lars Madsen blev valgt. 

Lars Madsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. 

Til stemmeudvalget blev valgt: John Larsen og Jørgen Christensen. 

 

3. 

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Per. 

Et medlem fortalte at han ingen computer havde og derfor ikke kunne følge med i aktiviteterne på 

vandværket. Per svarede at det var for at spare penge at vi ikke sendte informationsbreve ud 

mere. 

Generalforsamling godkendte bestyrelsens beretning. 

 

4. 

Det reviderede rengskab blev fremlagt af Henning. 

Desværre var underskudet blevet en del større end budgetteret (i alt -142 216,- kr.). Dette skyldes 

nogle udgifter der ikke var forudset på budgettidspunkter. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. 

Henning fremlagde budget for 2012. 

Der er regnet med et lille underskud på -9619,- kr 



Generalforsamlingen ønskede mere oversigt på kontoer der var slået sammen (Porto, annoncer, 

telefon og revisor). 

Per lovede at bestyrelsen vil se på dette. 

Generlforsamlingen godkendte budgettet for 2012. 

 

6. 

Per fremlagde forslag fra bestyrelsen vedr. 

Renovering af hovedledning fra rundkørsel til Assensvej 25 så denne flyttes fra til vejarealet i 

stedet som nu hvor den ligger i de private haver. 

Etablering af lukket filteranlæg på vandværket, de nuværende er fra 1948 og åbne hvilket giver 

risiko for forurening. 

Overspændingsbeskyttelse af tavler og pumper på vandværket. 

Dette kræver en investering på små 5 000 000,-kr som hvis det gennemføres skal skaffes ved lån. 

Bestyrelsn mangler endnu at undersøge en del før der kan tages stilling til projekterne. Når alt er 

blevet klarlagt vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne vil 

blive bedt om at tage stilling til hvilken dele af projekterne der skal gennemføres.  

Der var ønsker fra generalforsamlingen om at der blev indhentet alternative tilbud på omlægning 

af hovedledningen på Assensvej, der bør ikke kun ses på prisen, men også kvaliteten i tilbudene.  

 

7. 

Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

8. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Per Posselt, Ole Hansen og Michael Rasmussen blev alle 

genvalgt. 

Ole Hansen udtalte at det er vigtigt at der kommer yngre medlemmer med i bestyrelsen, hvis man 

ønsker at bibeholde vanvdværket som en selvstændigt forretning. 

 



9. 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. John Larsen og Nico Paris blev valgt. 

 

10. 

Valg af 2 revisorer. Sten Schults og Jørgen Jørgensen blev valgt. 

 

11. 

Valg af revisor suppelant: Lars Madsen blev valgt til revisor suppelant. 

 

12. 

Eventuelt: 

Et medlem udtalte at vi lige så godt kunne blive overtaget af Tre-For med det samme da 

vedkommende ikke mente, at når den nuværende bestyrelse stoppede kunne der ikke findes en 

ny og Tre-For sikkert ville have det samme bidrag fra os ligegyldigt om vi foretog renovering af 

ledninger eller ej. 

Generalforsamlingen udtrykte en tak for bestyrelsens arbejde. 

 

 

Ole Hansen 

 

 


