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Til bestyrelsen og suppleanter. 
 
Referat af ordinær generalforsamling d. 24.04.2018 kl. 19:00 i Fløng Ny Forsamlingshus. 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte, der udover bestyrelsen bestod af 6 fremmødte. 
Heraf var de 4 stemmeberettigede. Herefter gik man over til dagsordenen. 
 
 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen havde foreslået Svend Stennicke Larsen, som blev valgt med 
akklamation.  
Svend takkede for valget og efter at have bekræftet indkaldelsen som rettidigt og dermed 
generalforsamlingen som lovlig, fortsattes til ´pkt. 2. 
 

2. Valg af stemmetællere: Det blev besluttet at springe dette punkt over grundet det mindre fremmøde. 
 

3. Formandens beretning: Formanden aflagde sin beretning i form af power point og fremhævede 
især flg.: 
Grundet et større vandspild de senere år, havde bestyrelsen besluttet at lade et firma foretage en 
lækagesøgning. Desværre gav det kun et enkelt resultat. Der arbejdes videre med dette problem. 
Hovedledningen på Fagerbo/Sydstjernen skulle udskiftet. Arbejdet var sendt i udbud, men måtte 
udsendes endnu en gang pga. forkert beregning. Strube VVS vandt entreprisen.  
Herefter var der åbent for spørgsmål:  
Lisbeth Christensen, Krogager:  Iflg. Lovgivningen, er der er kommet yderligere krav til prøver. 
Overholdes disse? Ja både NFVV og FVV som vi aftager vand fra, opfylder de krav. 
Svend Stennicke:  Det tidligere omtalte kalkknuseranlæg er det stadig i gang? Ja, men iflg FVV 
blødgører dette ikke vandet. Det knuser kalken i mindre stykker, således at det bedre kan udskilles. 
Bestyrelsen vil tage op med FVV om muligheden for mindre kalk. Evt. kan der på målerbrønden 
opsættes et BWT-anlæg (ionbytteranlæg) 
Svend Juhl, Haveforeningen Bakkevej: De trykprøvninger der er foretaget, er det på alle brugere? 
Nej kun hos beboerne på Fagerbo/Sydstjernen. 
Svend Stennicke: Hvad udgør 10% vandspild i kr./øre? Ca. 20.000 + extra afgift fordi forbruget er 
større end 10%. Natkørsel kan foretages. 
Beretningen blev herefter vedtaget med applaus.  
 

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/Arne Lærkeborg:  
Arne omtalte b.la. den nye Regnskabsvejledning for små selskaber. Egenkapitalen hedder i dag 
overdækning/underdækning. Fast afgift er ens for alle medlemmer under 500 m2. Vandværket har 
købt i alt 43.098  m3.  
Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter blev godkendt med applaus. 
 

5. Budget for det/de kommende år v/Arne Lærkeborg: 
Omsætning og omkostninger forventes på samme niveau. Bestyrelsen regner med at aftage 43.000 
m3 i køb til kr. 6,00 + afgifter. Distributionen stort et uændret. Vedligeholdelse af målere tages fra 
målerfonden. Der forventes en stigning i IT-udgifter. Til gengæld forventes Tab på debitorer at 
blive mindre hvorfor et lavere budget for 2019. 
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Spørgsmål: Ingen. Budgettet blev taget ad notam. 
 

6. Fremtidigt virke v/Tommy Jensen: 
Der arbejdes videre med beredskabsplanen for IT og vand såfremt der skulle opstå forurenings 
situationer. 
Lovmæssig stikprøvekontrol af måler skal foretages. Forsyningsområdet er opdelt i 4 områder. Der 
skal tages 10% i hvert område. Såfremt der er 10% fejlvisning eller mere, skal alle målere i området 
skiftes. Det vil blive udført af Kamstrup/Strube VVS. Pris for skift vil andrage ca. 2500,00 incl.alt. 
Bestyrelsen arbejder videre med Persondataforordningen der senest d. 25.5. skal være indlagt på 
hjemmesiden. Lækagesøgningen arbejder der videre med. 
 

7. Behandling af indkomne forslag: 
Bestyrelsen foreslår flg. ændring(er) i vedtægternes § 7 – Generalforsamling: 
    Xxxxxx 
 
Bestyrelen foreslår sidste afsnit erstattet med: 
 
Bestyrelsen lægger alt materiale, dvs den skriftlige beretning i punktform, regnskab, budget samt 
indkomne forslag på hjemmesiden og henviser til denne i indkaldelsen. 
 
Begrundelse:  
I disse digitale tider hvor meget af den offentlige kommunikation foregår via nettet, finder 
bestyrelsen det berettiget at følge med udviklingen, Derudover vil det spare vandværket for store 
omkostninger i forbindelse med trykning og porto. 
 
Forslaget blev godkendt på generalforsamlingen i 2017 hvorfor det nu fremlægges til endelig 
godkendelse. 
 
Forslaget blev godkendt og træder derfor i kraft til generalforsamlingen i 2019.  
 

8. Valg af 2 best.medlemmer:  
Britt Jensen – Claus Bergø: Der var ingen modkandidater hvorfor begge blev genvalgt med 
applaus..  
 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 
1. Hanne Engsbro: Ingen modkandidat så Hanne blev genvalgt.  
2. Vakant.  

 
10. Valg af revisorer: 

Bjarne Kokholm  - Niels Bjørn Rasmussen: Modtog begge genvalg og blev valgt med applaus. 
 

11. Valg af Revisorsuppleant: 
Lisbeth Christensen blev ligeledes genvalgt med applaus. 
 

12. Eventuelt: 
Jesper Strube, Lyngevej:  Er det muligt at datoen for generalforsamlingen kan komme på 
hjemmesiden når denne er kendt. Evt. Også via SMS? Sekretæren har taget dette ad notam.  
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Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden. Denne takkede for fremmødet og 
gav en lille erkendtlighed til dirigent og revisorer. Herefter var der klar til 2. halvleg: Bestyrelsen gav en 
øl/vand til forsamlingen 

 
 
 
 
 
 
 
Tommy Jensen    Svend S. Larsen 
    Formand           Dirigent 


