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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 28. august 2021 kl. 10:00
1. Valg af dirigent
Flemming Møller Kollerhus 138 blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
I alt 15 forbrugere 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. Eurofins, der foretager løbende
kontrol af vores vandkvalitet, har i de seneste prøver fået udvidet deres måleprogram, så der nu måles efter en række nye stoffer. Et
pesticid kaldet DMS er således blevet påvist, dog kun et niveau på ca. halvdelen af det tilladte. Vi har i den forbindelse fået video
inspiceret begge vore boringer efter pålæg fra Silkeborg kommune. Disse undersøgelser fandt ingen utætheder eller forklaringer på
DMS. Bortset fra dette er vandet som altid meget velsmagende og kvaliteten i øvrigt helt i top.
Øvrige pålæg fra Silkeborg Kommune er en nødforsynings ledning fra et andet vandværk. Hvis Silkeborg Forsyning anvendes, kan
det gøres fra Funder Kirkeby. Deres tilbud på at få denne etableret lyder lige nu på ca. 1 million kr. Dette kan vi slet ikke håndtere,
så det skal derarbejdes videre på.
Et andet påbud er en oprensning af vores rentvandstank, hvilket er muligt med vores nuværende økonomi.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab, herunder godkendelse af takstblad
Regnskabet med et overskud på 29.569,86 kr. blev fremført af Per Krause-Kjær. Posterne blev gennemgået og kommenteret.
Vores 2 revisorer valgt sidste år, havde begge solgt sine sommerhuse, og er således ikke længere forbrugere. Vore 2 revisor
suppleanter blev derfor kontaktet til at udføre revision af regnskabet. Den ene revisor suppleant, Eva Kornbeck, Kollerhus 138
havde en del bemærkninger til fejl i nogle bilag. Disse fejl blev alle rettet til vores bestyrelsesmøde i maj måned. Her blev
regnskabet godkendt af bestyrelsen og underskrevet af Henning.
Silkeborg Kommune har tilsvarende godkendt både regnskab og takstblad.
Eva fremførte på generalforsamlingen sine bemærkninger og synspunkter, der bevirkede, at generalforsamlingen ikke ville
godkende regnskabet selv om stikprøve kontrol af forskellige bilag ikke havde fejl.

4. Indkomne forslag
2 indkomne forslag fremsendt af Eva Kornbeck:
• Ekstern revision af regnskabet fra 2016 og frem til og med 2020. Afstemning: 10 stemmer for, 5 stemmer
imod. Flemming vil finde en extern revisor til dette.
• Afvikling af Hesselhus Vandværk og søge om tilslutning til Silkeborg Forsyning.
Flemming vil undersøge mulighederne og betingelser hos Silkeborg Forsyning.
5. Valg
Formand Henning Jensen udtrykte ved sidste bestyrelsesmøde, at han til denne generalforsamling ikke vil modtage
genvalg. Henning kom ind i bestyrelsen i 2005, så vandværket giver Henning en stor tak for den mange årige indsats.
Tilsvarende ville Allan Andersen også træde ud af bestyrelsen, som han ellers har været i siden 2003. Vandværket har
haft stor glæde af Allans store tekniske indsigt og hjælpsomhed ved forskellige lejligheder, så også en stor tak til Allan.
Desværre var det helt umuligt, at få valgt nogle kandidater til de forskellige poster.
Efter valghandlingen, så posterne derefter således ud:
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6. Fremtidig virksomhed
Så snart den eksterne revision er tilendebragt, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med følgende
punkter:
• Godkendelse af regnskabet for 2020
• Vandværkets fremtid:
Skal det afvikles eller fortsættes?
Hvis vi beslutter at fortsætte, skal vi have valgt personer til alle poster.
Til information, uddrag fra vandværkets vedtægter:
§15
Beslutning om interessentskabets ophævelse er kun gyldig, når et stemmeflertal på
¾ af de fremmødte på 2 på hinanden følgende og lovligt indvarslede
generalforsamlinger stemmer herfor, og når forslag om ophævelse udtrykkeligt
fremgår af udsendt dagsorden. Ved interessentskabets eventuelle ophævelse deltager
enhver interessent i formue og gæld i forhold til de sidste 3 års opkrævede
vandafgifter.
7. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt

Efter generalforsamlingen:
•
Flemming påtager sig indtil videre posten som fungerende formand.
•
Ved fremtidige afstemninger, skal det sikres, at der kun afgives én stemme pr. forbruger. Det var ikke helt tilfældet ved
denne generalforsamling, men ville dog ikke have haft indflydelse på afstemnings resultatet.

Med venlig hilsen
Per Krause-Kjær

