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1. Valg af dirigent 
Per Johnsen blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
Der var i alt 15 fremmødte til generalforsamlingen, der blev afholdt på Hesselhus Camping. 
 
 
2. Beretning 
Fin Broch berettede om det forgangne år med udgangspunkt i den udsendte årsberetning.  
Beretningen blev godkendt.  
 
 
3. Regnskab, herunder godkendelse af takstblad 
Blev fremført af Per Krause-Kjær. Posterne blev gennemgået og kommenteret.  
Bestyrelsen argumenterede for bevarelsen af vores nuværende afgifts niveau. 
Årsregnskabet og takstbladet blev herefter godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg 
Kaj Hansen har valgt at forlade bestyrelsen, selv om han ikke er på valg, da han er ved at forlade Kollerhus. Vi giver 
en stor tak til Kaj for hans arbejde, hvor vi har haft stor gavn af hans mangeårige erfaring og tekniske indsigt. 
 
Bestyrelse Fin Broch, Hesselhus 15 Genvalgt 
Bestyrelse Arne Andersen, Hesselhus 1 Nyvalgt 
Bestyrelse Per Krause-Kjær, Moselundvej 25 Genvalgt 
Revisor Else Hansen, Kollerhus 86 Genvalgt 
Revisor suppleant Svend Erik Munk Nielsen, Kollerhus 120 Genvalgt 
Bestyrelses suppleant Per Johnsen, Hesselhus Camping Genvalgt 
Bestyrelses suppleant Bjarne Pedersen, Hesselhus 21 Genvalgt 
 
 
6. Fremtidig virksomhed 
Fin fortalte, at der ikke var nogen fremtidige planer. Værket kører teknisk og økonomisk fornuftigt, hvor vi 
efterhånden har et fornuftigt råderum til eventuelle uforudsete udgifter. 
I henhold til lovgivningen, skal alle vandmålere kontrolleres enten ved stikprøvekontrol, eller ved udskiftning, således 
at alle vandmålere er kontrolleret hvert 8. år. 
Bestyrelsen har besluttet, at alle vandmålere skal udskiftes hvert 8. år. Dette vil sige, at årstallet for udskiftning af alle 
målere næste gang bliver i 2015. 
 
 
7. Eventuelt 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor vandet havde været brunt og fyldt med luft. Dette skyldtes et ventilsvigt på 
værket d. 16. april, der bevirkede, at værkets hydrofor tank blev fyldt med luft og således tømt for vand. Dette 
bevirker igen, at der strømmer luft ud i ledningsnettet, hvorved rust og andet løstsiddende materiale løsnes i 
ledningsnettet. På generalforsamlings tidspunktet, var generne ved at være afhjulpet alle steder. Det blev bemærket, at 
det var mange år siden et sådant uheld sidst var sket. Vandværket beklager de gener, dette har medført for vore 
interessenter. 
 
 
Per Krause-Kjær 
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