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Referat 03-2013 fra generalforsamling den 20. marts 2012, Linie S 

Generalforsamling 2013 - 10 personer fremmødt inklusiv bestyrelsen. 

l. 	 Valg af dirigent: Jens Johansen er valgt, takkede og konstaterede at generalforsamlingen er 
lovligt indvarslet. Alle fremmødet accepterede. Keld Thyregod Jensen er valgt som skrifte
fører. 

2. 	 Fonnandens beretning: Frank Ebbesen aflagde beretning og oplyste, at der i 2012 er ryddet 
en masse træer væk ved vandværket og at der er sået græs. Samtidig er der skiftet en rå
vandspumpe når nu der var adgang før der blev sået græs. Der er oppumpet 32.385 m3 og 
der er skyllet med 359 m3, hvilket er regulær skylning og brug af boring 3, der ikke er i dag
lig brug. Vi har lov til at pumpe 60.000 m3 op. Der er nu lavet en tennografirapport og en 
lille fejl er rettet. Luftfordelingstavlen til iltningsanlægget er udskiftet og affugteren er ble
vet renoveret. Vores filtre er blevet efterfyldt med filtergrus og alle beholdere er trykprøvet 
og der er skiftet to-vejsventiler ved filtrene, idet de var udtjente. Samtidig blev der udskiftet 
et par haner. Vi har i løbet af året været rundt og lukket stophaner op og i og der er et par 
stykker, der ser ud til at skulle skiftes. Derudover er der ikke sket meget i 2012. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt uden yderligere spørgsmål! 

3. 	 Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2012 

4. 	 og budget for 2013: Niels Jørgen Pedersen gennemgik det reviderede årsregnskab i detaljer 
sammen med det nye budget som han fik lov til at fremlægge samlet som han plejer. 

Der er uddelt et lille og ikke specielt detaljeret regnskab og vi regnede med at det ville til
trække folk for at høre nænnere om det fulde regnskab. Regnskabet er uddelt her på general
forsamlingen og det er underskrevet af revisorer - både eksterne og interne samt af bestyrel
sen. Regnskabspraksis er ændret på grund af vandsektorloven, der sammen med ny regn
skabslov tilsiger at forsyningsselskaber efterlever princippet "hvile i sig selv". Vi har derfor 
været tvunget til at nedskrive vores aktiver til et niveau, hvor der ikke genereres et under
skud pga. afskrivninger - der må ikke budgetteres med underskud, som vi hidtil har gjort for 
ikke at opbygge mere kapital. Det betyder, at der fremadrettet i regnskabet hensættes fra ak
tiver til investeringer for en kommende to-årig plan. Regnskabet er derfor ikke direkte sam
menligneligt med sidste års regnskab. Svend Aage Christiansen kommenterede dette og 
konstaterede, at den opsparede kapital bruges til ny-investeringer, der er planlagte og som 
hovedregel skal bruges inden for 2 år efter de er planlagte. Der er planlagt en udskiftning af 
el-tavler, styring og en udvidelse af arealet under tag til også at kunne omfatte forhold, der 
muliggør en god og nødvendig hygiejne for de der arbejder i vandværket, hvilket der stilles 



krav om. Der blev gjort opmærksom på vores nye hjemmeside og muligheden for at tilmelde 
sig vores nyhedsbrev således, at man modtager eventuelle nyheder via e-mail. 

En ordentlig mundfuld - blev det konstateret af Jens Johansen! 

Svend Aage Christiansen spurgte til planer om hvordan man vil nedbringe værdien af den 
opsparede kapital. Han blev oplyst om at vi godt må have værdier til eventuelle hændelser 
der kan opstå, eksempelvis udskiftning af ledninger, boringer. De hensatte midler skal dog 
være anvendt som planlagt indenfor 2 år. Vi må ikke opbygge fonnue og der er derfor hen
sat ca. 1.700.000,- til renovering og udbygning af vandværket. Der udspandt sig videre en 
drøftelse af de nye lovgivningsmæssige forhold. 

Regnskabet 2012 blev herefter enstemmigt godkendt. 

Budget 2013 er ligeledes enstemmigt godkendt. 

5. 	 Valg til bestyrelsen: Frank Ebbesen, Hans Jørgen Andersen og Jens Kurt Jensen er på valg. 
Forslag: Frank Ebbesen, Hans Jørgen Andersen og Jens Kurt Jensen er foreslået og genvalgt 
uden modkandidater. 

6. 	 Valg af suppleanter: Henrik Holm er på valg som suppleant og er genvalgt. 

7. 	 Valg af revisorer og suppleant: Svend Aage Christiansen er på valg og han er genvalgt. Kar
sten Engebæk er på valg som revisorsuppleant og er genvalgt. 

8. 	 Indkomne forslag: Ingen 

9. 	 Eventuelt: Jens Kurt bragte bestyrelsens "alder" til drøftelse og meddelte at han selv ville 
være væk om 2 år. Det vil nok være passende at se sig om efter nyt og yngre blod. Det blev 
foreslået, at suppleanter deltager i bestyrelsesmøder. Jens Johansen spurgte ind til om ikke 
det måske kunne betale sig at montere solceller ved vandværket, hvilket generalforsamlin
gen var meget positiv overfor. Derudover blev det nævnt at hygiejnekurser muligvis kan kla
res ved en PC derhjemme og ikke nødvendigvis behøver at være et 3-dages kursus på hver
dage. 

Jens Johansen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Frank Ebbesen takkede for fremmødet og sagde tak til bestyrelsen for samarbejdet. 

Der var efterfølgende en bid brød. 

Således opfattet. KTJ 


