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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 25. april 2009 kl. 10:00 
 
 
1. Valg af dirigent 
Henning Hansen blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
Der var i alt 18 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 
Bestyrelse Henning Jensen, Kollerhus 52 Genvalgt 
Bestyrelse Allan Andersen, Kollerhus 64 Genvalgt 
Revisor Eva Andersen, Hesselhus 1 Genvalgt 
Revisor suppleant Per Stensgaard, Kollerhus 150 Genvalgt 
Bestyrelses suppleant Per Johnsen, Hesselhus Camping Genvalgt 
Bestyrelses suppleant Bjarne Pedersen, Hesselhus 21 Genvalgt 
 
 
6. Fremtidig virksomhed 
Fin fortalte lidt om vore planer for værket i 2009. Vi vil have lavet forbedringer på følgende 3 områder: 

• Forbedring af vores filtersystem med en ”udlufter” så bla. Kuldioxid fjernes mere effektivt. Her har vi ved 
nogle vandprøver været på den forkerte side af grænseværdien 

• Da vi har haft uheld med luft i ledningsnettet, der giver meget store gener for jer alle i form af snavset vand, 
der stammer fra løstsiddende okker i ledningsnettet, vil vi udstyre vores hydrofor med en sikkerheds ventil, 
der automatisk vil sørge for, at luft ikke længere ved et uheld kan trænge ud.  

• Desuden skal vi have undersøgt vores ledningsnet, så vi kan få vores spild bragt ned på et acceptabelt niveau 
Disse udgifter har vi anslået og har derfor budgetteret med et underskud på ca. 50.000 kr. i regnskabet for 2010. Det 
vil som nævnt under pkt. 3 ikke få indflydelse på taksterne. 
 
7. Eventuelt 
En interessant fremførte, at nogle grunde var tilsluttet forsyningsnettet uden vandmålere. Bestyrelsen indskærpede, at 
dette naturligvis både er uacceptabelt og ulovligt. Der vil blive gjort tiltag mod dette ved næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Per Krause-Kjær 


