
Referat fra generalforsamling den 15. marts 2018 
 

Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Henning Larsen, der blev valgt 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. 
 

Valg af stemmeudvalg 
 

Sonja og Gert Maimburg blev valgt til stemmeudvalg. 
 

Bestyrelsens beretning 
 

Formanden fremlagde bestyrelsen beretning. 

 
Der blev stillet spørgsmål til strømforbruget på vandværket efter ombygning. 

Formanden svarede at der endnu ikke er fuldt overblik over det. 
 

Der blev også stillet spørgsmål vedr. udpumpet og solgt vand i f.t. Tre-for`s 
levering af nødforsyning i ombygningsperioden. 

 
Endvidere blev der stillet spørgsmål til analyse af vandkvaliteten efter 

ombygningen. 
 

Det kunne oplyses at vandkvaliteten lever op til kravene. 
 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 
 

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 
Formanden fremlagde det reviderede regnskab. 

 
Det gav anledning til spørgsmål om vandværkets gæld og sikkerhed for 

leverance af vand. 
 

Formanden forklarede om 2030-planen, hvor ideen er at vandværket til den tid 
vil opfylde alle krav, som Tre-for vil stille i forhold til en eventuel overtagelse af 

vandværket. Det er dog bestyrelsens hensigt at videreføre vandværket som 
selvstændigt vandværk, sålænge der er mulighed for det. 

 
Herefter blev regnskabet godkendt 

 
Investeringsplan for kommende år forelægges til orientering 

 

Formanden fremlagde planerne for investering efter 2030-planen for de 
kommende år. 

 
Forslag fra bestyrelsen 



Der var ingen forslag fra bestyrelsen 

 
Behandling af indkomne forslag 

 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg Per Posselt og Ole Hansen) 

 
Begge bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. 

 
Formanden opfordrede generalforsamlingen til at stille op til 

bestyrelsesarbejdet, da det vil være ønskeligt at få bestyrelsen udvidet til 5 
medlemmer som tidligere. 

 
Per Posselt og Ole Hansen blev genvalgt. 

 

Henning Larsen, Solskinsvænget 10 og 
Brian Nielsen, Assensvej 111 

stillede op og blev begge valgt til bestyrelsen. 
 

Valg af bestyrelsessuppleant 
 

Klaus Nielsen, Hollændervej 18 blev valgt som suppleant. 
 

Valg af bilagskontrollant (valgt 2017 Rosalie Larsen) 
 

Rosalie Larsen modtog genvalg. 
 

Valg af suppleant til bilagskontrollant (valgt 2017 Steen Schultz) 
 

Steen Schultz var ikke til stede og da der ikke er krav om en suppleant på 

denne post blev der ikke valgt nogen 
 

Eventuelt 
 

Formanden orienterede om bestyrelsens mulighed for løbende at følge 
vandforbruget på pc via server hos Grundfoss. 

 
Herefter blev generalforsamlingen og der blev herefter serveret smørrebrød 

med øl og vand. 
 

 


