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1. Valg af dirigent 

Inge Lise Nielsen Kollerhus 70 blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtigt. 

I alt 11 interessenter var mødt op til generalforsamlingen, der i år blev afholdt på Pårup Kro. 

 

2. Beretning 

Formand 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 

Forslag fra bestyrelsen til ændring af de årlige vederlag således at, 

 Formand: kr. 2000,-  

 Administration af vandværket: kr. 10.000,- 

 Tilsyn med vandværk: kr. 4000,- 

 Alle vederlag pristals reguleres fremover i henhold til gældende netto pris index hvert år pr. december måned. 

 

5. Valg 

Bestyrelse 

Bestyrelse 

Fin Broch, Hesselhus 15 

Henning Eriksen, Hesselhus 11 

Genvalgt 

Genvalgt 

Bestyrelse Per Krause-Kjær, Moselundvej 25 Genvalgt 

Revisor   

Revisor suppleant   

Bestyrelses suppleant Benny Ladefoged, Kollerhus 1 Genvalgt 

Bestyrelses suppleant Gunnar Nyborg, Hesselhus 32 Valgt 

 

Valg af revisor og revisor suppleant lod sig ikke gøre blandt de fremmødte til generalforsamlingen. Ingen lod sig 

overtale. Bestyrelsen fik herefter bemyndigelse til at finde henholdsvis en revisor og en revisor suppleant. Inge Lise er 

revisor, men i henhold til vedtægterne skal vi have 2 revisorer samt en suppleant. 

Else Hansen Kollerhus 86 har været fast revisor i mange år, men har desværre været nødt til at trække sig pga. sygdom. 

Vandværket vil gerne sige Else stor tak for et godt og professionelt stykke revisions arbejde med ønsket om god 

bedring. 

 

6. Fremtidig virksomhed 

Fin og Per fortalte lidt om vore planer for værket i 2014.  

 Nødforsynings aftalen med Engesvang Vandværk etableres udelukkende som en skriftlig aftale. Det er ikke 

planen at indkøbe udstyr, da en nødforsyning kan etableres relativt hurtigt fra Engesvangs ledning ved 

indkørslen til Hørbylundevej. Derved skal vi ikke have noget på lager eller udføre regelmæssigt vedligehold 

for at sikre at det fungerer, hvis det en dag bliver aktuelt. 

 Desuden skal vi til at lægge planer for udskiftning af alle vandmålere, der ifølge lovgivningen skal skiftes 

mindst hvert 8. år. 

  

7. Eventuelt 

Der var ingen punkter til evt. 

 

 

Per Krause-Kjær 


