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 Den 13 marts 2013 
 
 
Referat af generalforsamlingen den 5. marts 2013.  
 
1. Valg af stemmetæller. 
 Der vil blive  valgt stemmertæller, når der bliver behov for det. 
 Der var mødt 18 personer, alle med stemmeret. 
 
 
2. Valg af dirigent. 
 Gunner Mayland Olsen blev valgt uden modkandidat. 
 
 
3. Beretning for det forløbne år. 

Formanden gennemgik og kommentere den udsendte beretning. Formandens beretning er 
vedlagt referatet. 
 
Beretningen blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

 
 
4. Det reviderende regnskab forelægges til godkendelse. 

Ole Nielsen gennemgik og kommenterede regnskabet. 
Der blev spurgt hvorfor der forsat er beløb over kr. 750.000 indestående i  pengeinstitutter  når 
man sidste anbefale at holde beløbene under. 
Ole oplyste, at de beløb der er over max grænsen, bliver flyttet lige så hurtigt vi kan se 
rentetilskrivningen er indsat, men da rentetilskrivningen sker 31.12 kan pengene først flyttes 
første bankdag i det nye år, men de skal opføres i regnskabet for 2012. 
 
Derefter blev regnskabet godkendt enstemmigt. 

 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
 

 Der var ikke indsendt nogen forslag til generalforsamlingen, men bestyrelsen ønskede drøftet, 
 om der forsat skulle udsendes brev, med beretning og regnskab ud til alle forbruger. Der blev 
 givet udtryk for, at man forsat ønskede indkaldelsen udsendt pr. brev, så alle fik beretning og 
 regnskabet samt den information som Vandværket er forpligtet til i følge loven. 
 

 
6. Budget for det, de kommende år fremlægges. 

Ole Nielsen gennemgik budgettet for 2013. 
Flere spurgte til, hvorfor formand og kasserer skulle have hver kr. 60.000 i honorar, de gav 
udtryk for at det efter deres opfattelse var et for stort honorar. 
Formanden oplyste at han bruger ca. 1000 timer om året på vandværket, det vil sige det er en 
timeløn på kr. 60 i timen. Det at drive et vandværk med 1000 forbruger er ikke mere en 
fritidsbeskæftigelse, med de miljøkrav der stilles fra myndighederne til alverdens 
indberetninger og registreringer. De timer formand og kasserer bruger i dag svare til en 
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fuldtidsansat, så hvis nogle ønsker det, stiller jeg min post som formand til rådighed. 
 
Det fremlagte budget blev godkendt uden bemærkninger. 

 
  
7. A. Valg til bestyrelse: 

 
På valg er:  Arne Skovby   

 Erwin Thorius 
  

 Begge blev genvalgt uden modkandidater og med akklamation. 
 
 

B. Valg af bestyrelsessuppleanter: 
 

På valg er: Hans Christoffersen som ikke ønskede genvalg. 
 

 Gunner Mayland Olsen blev valgt som bestyrelsessuppleant for en 2 års periode. 
 
8. A. Valg af revisorer: 

 
På valg er: Dan Hansen. 
 

 Blev genvalgt som revisor for en 2 års periode. 
 
 
 B. Valg af revisorsuppleant: 

 
På valg er: Lis Møller 
 

Lis Møller blev genvalgt uden modkandidat. 
 

 
9. Eventuelt. 

  
Der blev spurgt om en utæthed på en jordledning ind til hus er vandværkets eller lodsejerens 
til vandmåleren. Formanden oplyse, at det er ejers ansvar på egen grund fra skel, også selv om 
vandmåleren er monteret inde i huset. 

 
 
 
 Referent     Dirigent 
 
 
 Arne Skovby    Gunnar mayland Olsen 


