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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 24. april 2010 kl. 10:00 
 
 
1. Valg af dirigent 
Vores næstformand Henning Jensen blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig. 
Formand Fin Broh havde meldt afbud på grund af sygdom. Der var ikke mange fremmødte. I alt 10 deltagere til 
generalforsamlingen, der blev afholdt på Hesselhus Camping. 
 
 
2. Beretning 
Henning 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.  Der vil blive oprettet en konto med et 
bedre renteafkast. 
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 Fin Broch, Hesselhus 15 Genvalgt 
Bestyrelse Arne Andersen, Hesselhus 1 Genvalgt 
Bestyrelse Per Krause-Kjær, Moselundvej 25 Genvalgt 
Revisor Else Hansen, Kollerhus 86 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 
Henning og Per fortalte lidt om vore planer for værket i 2010. Følgende skal laves: 

• Reparation af den ældste boring, hvor borepumpen skal skiftes. 
• Montering af en flowmåler mellem afgangen af vores hydrofor og ledningsnettet. Det vil give mulighed for 

at måle størrelsen af evt. lækager i ledningsnettet ud fra”tomgangsforbruget” på tidspunkter af døgnet, hvor 
der ikke er noget forbrug. Desuden vil en vandmåler af flowtypen give en mere nøjagtig måling. 

• Når størrelsen af en evt. lækage er kendt, skal vi have den fundet og udbedret. Samtidig skal vi have 
lokaliseret alle vore stophaner, så de kan blive afmærket. Dette arbejde vil sandsynligvis strække sig ind i 
2011. 

Disse udgifter har vi anslået og har derfor budgetteret med et underskud på ca. 11.000 kr. i regnskabet for 2010. Det 
vil som nævnt under pkt. 3 ikke få indflydelse på taksterne. 
 
7. Eventuelt 
Der blev spurgt, om man kunne få de obligatoriske vandprøver over vores vandkvalitet at se. Per oplyste, at de alle 
kan ses og hentes fra vandværkets hjemmeside. 
 
 
Per Krause-Kjær 


