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Hele bestyrelsen tilstede.

Formand Thomas Horndrup byder velkommen til de fremmødte ca. 30 stk. foruden bestyrelsen 😊

Dejligt at der er så stor interesse.

1. Valg af dirigent

Anders Pedersen.

2. Beretning for værket præsenteres af Thomas.

Beretningen godkendes.

3. Regnskab fremlægges af Sonja.

Regnskab godkendes.

Der spørges indtil, hvorfor en af bestyrelsesmedlemmerne ikke har skrevet under på regnskabet,

For 2018. Ole K. Jensen redegør for dette.

Thomas udtrykker bestyrelsens holdning.

Der spørges indtil omkostninger for aflæsning på elmåler, hvis dette kommer i stand.

(der er kalkuleret med 3-4 hundredetusind i 2019). Rene ønsker at vi skal vente, og koncentrerer

Os om stophaner, der ikke altid virker i stedet. (renovering) Rene udtrykker også at han meget gerne

Vil fortsætte med at arbejde for vandværket, når der er behov. Han fortæller at han har rigtig mange 

Billeder liggende som værket kan udnytte. Der spørges også indtil om målere er tegnet ind på kort.

Han vil også gerne høre om gamle ledninger, om hvad skal der ske. 

4. Budget for 2019

Budget godkendes.

Ole kommenterer på lønninger/timeløn og vandværkstur. Han mener ikke, at der er sat penge af til 

Forbedringer. Der gives udtryk fra øvrige fremmødte, at det er ok.

En enkelt er enig med Ole. Thomas svare, at bestyrelsen kan stå inde for lønninger/timeløn og 

Vandværkstur. Ole har selv været med ti at godkende beslutningen.

Ebbe beretter ligeledes at andre vandværker også lønnes, og det i øvrigt meget højere.



5. Forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse.

Ole K. Jensen 5 stemmer (udgår af bestyrelsen)

Ted Douglas Hansen 16 stemmer ikke i bestyrelse

Ebbe Andersen 33 stemmer fortsætter i bestyrelsen (genvalgt)

Klaus V. Slott 29 stemmer fortsætter i bestyrelsen (genvalgt)

Ejgil Nielsen 25 stemmer fortsætter i bestyrelsen (genvalgt)

7. Valg til suppleant

Kenneth Kristensen vælges til suppleant.

8. Valg af revisor.

Henriette Bergmann Fortsætter

9. Valg af revisorsuppleant

Ingen på valg i år

10.Evt.

Niller har et ønske om hul ved vandværket til flag allè. Det sørger vi for.

Revisor Helle fortæller, at der er modtaget anonyme konvolutter, angående afregninger af timer

På vandværket, hvor der står at der er uregelmæssigheder. Det vil revisorerne gerne frabede sig, hvis ingen

Vil stå frem.

Der er et ønske om at næst gang der er generalforsamling skal det annonceres bedre.

Vi har fulgt de regulativer der er, men lover at gøre det bedre til næste år 😊

Rene har et ønske om, at der laves ringforbindelse/stophaner. Der bliver understreget at der er sat

Penge af til nye stophaner. Der spørges indtil tegninger over stophaner, de er tegnet ind, men der er

tit bevokset, så de kan være svære at finde. Ebbe siger det er borgerens pligt at holde fri omkring 

Stophaner.

Mødet slutter som sædvanligt med smørrebrød, kaffe øl og vand.


