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 Referat fra generalforsamlingen 2021 

Referent Henny Posselt 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 

Punkt 1 

Valg til dirigent blev John Larsen 

Punkt 2 

Til stemmeudvalg blev Ole Rasmussen og Brians kone Gitte valgt. 

Punkt 3  

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Det er et problem at der ikke møder flere op til 
generalforsamlingerne. Det er derfor svært at få valgt nye bestyrelsesmedlemmer. Derfor ser bestyrelsen det 
nu som en mulighed at alle i bestyrelsen modtager et bestyrelseshonorar. En anden og meget dyr løsning kan 
være at TreFor Vand overtager vandværket. Det vil dog være bedre at fortsætte som et forbrugerejet 
vandværk. Der vil til den næste generalforsamling blive fremsat vidtgående forslag fra bestyrelsen som skal 
løse problemet. 

Der blev spurgt til udskiftning af taget på vandværket. Bestyrelsen har fået et tilbud fra Kustrup Tømmer. De 
mener at taget godt kan holde et par år endnu. Det kan også være at markedet er faldet lidt på plads efter 
Covid 19 med mere normale materialepriser. 

Beretningen blev vedtaget 

Punkt 4 

Årsrapport blev delt ud til alle. Der blev spurgt til ledningsafgift som skal betales ved spild ud over 10%. 
Beløbet stammer fra 2020 hvor der var et større tab i forbindelse med et ledningsbrud. Tabet er igen under 
10%.  

Årsrapporten blev godkendt. 

Punkt 5 

Budgettet blev fremlagt. Budgettet danner grundlag for kommunens godkendelse af takstblad for næste år. 
Der blev spurgt ind til hvilke forsikringer vandværket har. Der blev spurgt ind til annonceudgifterne, som i 
2020 har været større end normalt. Covid 19 er synderen da der indkaldt  og aflyst til generalforsamling i 
foråret og igen indkaldt senere. 

Indvesteringsplanen (2030) kører planmæssigt. I august startes der op med hovedledning fra Gartnervej mod 
vandværket. Allerede nu kan bestyrelsen konstatere at planen ikke holder så der efter 2030 nok skal tages 
tiltag til at komme videre. Men det må den til den tid siddende  bestyrelse tage stilling til. 

Punkt 6 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen 
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Punkt 7 

Der var ikke indkommet forslag. 

Punkt 8 

Henning Larsen og Hans Rasmussen blev begge genvalgt. 

Punkt 9 

John Larsen blev valgt til bestyrelsessuppleant. 

Punkt 10  

Rosalie Larsen blev genvalgt til bilagskontrolant. 

Punkt 11  

Steen Schultz  blev genvalgt suppleant til bilagskontrolant 

Punkt 12 

Intet under eventuelt. 

 

 

 


