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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 29. april 2017 kl. 10:00
1a. Dødsfald
Vores formand gennem mange år, Fin Broch, gik desværre pludselig bort lørdag d. 31. december. Fin havde stor
indsigt i bestyrelses arbejde og var en trofast støtte for arbejdet i vores lille vandværk. Vores næstformand, Henning
Jensen, blev derefter fungerende formand. På opfordring fra Henning startede vi således generalforsamlingen med 1
minuts stilhed til ære for Fin.
1. Valg af dirigent
Kjeld Bjørnholdt blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
I alt 7 interessenter var mødt op til generalforsamlingen, der igen i år blev afholdt på Pårup Kro.
2. Beretning
Henning Jensen 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, med en bemærkning til takstbladet: Der var et ønske om at få delt
taksten bedre op, så man let kan se, hvad der er afgift til værket og hvad der er afgift til staten. Dette bliver ændret.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5. Valg
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Henning Jensen, Kollerhus 52
Allan Andersen, Kollerhus 64
Benny Ladefoged, Kollerhus 1
Bodil Steensgaard, Kollerhus 150
Vagn Pedersen, Hesselhus 68
Flemming Hulvej Møller, Kollerhus 138
Kjeld Bjørnholdt, Hesselhus 17
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6. Fremtidig virksomhed
Vores vandmålere er ved at trænge til udskiftning. Vi har indhentet tilbud og information på en ny type vandmåler, der
kan fjernaflæses og desuden ikke indeholder nogen bevægelige dele. Denne type skulle således være mere robust, og
desuden give mulighed for at lokalisere evt. lækager i ledningsnettet hos hver forbruger betydeligt hurtigere end det var
muligt ved bruddet i december.
7. Eventuelt
• Kjeld Bjørnholdt opfordrede os til at undersøge om Vandværket skulle skifte firma type fra I/S til A.M.B.A.
Dette skulle bevirke, at hver forbruger ikke hæfter for evt. udgifter på samme måde som ved et I/S. Vi
besluttede at lade bestyrelsen undersøge nærmere.
• Ved næste års indkaldelse til generalforsamling, var det et stort ønske om at liste hele bestyrelsen i sin helhed,
og kun angive, hvem der er på valg. Det ville give alle et bedre overblik. Vi besluttede, at dette vil vi
efterkomme.

Med venlig hilsen
Per Krause-Kjær

