
 
 

Generalforsamling den 29. april 2016 
 

Referat 
 
 
Generalforsamlingen fandt sted på Restaurant Gisseløre og havde samlet 27 stemmeberettigede 
personer, ingen ved fuldmagt. 
 
 

1. Peter Hermann blev valgt som dirigent, og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 
2. Ulrich Rasmussen aflagde beretning (der henvises til denne på vandværkets 

hjemmeside). Der var en del spørgsmål til udskiftning af  målere med nye 
elektroniske målere. Formanden oplyste at man forventer at udskifte omkring 
300 målere i år, således at man nærmer sig at halvdelen er udskiftet ved 
årsskiftet 2017. Man koncentrerer sig primært om alle fritidshuse først, så de 
allerede i år slipper for selv at skulle aflæse deres måler ved årsskiftet. 
Beretningen blev herefter taget til efterretning.  

 
3. Henrik Petersson gennemgik regnskabet for 2015 der viste en overdækning 

(overskud) på ca. kr. 71.000. Regnskabet var udarbejdet ud fra en ny 
regnskabsvejledning der er trådt i kraft ved årsskiftet (det fulde regnskab 
ligger på vandværkets hjemmeside). Regnskabet blev efterfølgende godkendt.  

 
4. Henrik Petersson forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2016 og 2017. 

Budgettet viste et underskud i 2016 på kr. 480.000 og i 2017 på kr. 500.000.  
Der blev forelagt plan for forventede større arbejder i 2016/17. Budgettet 
blev vedtaget med uændrede takster for 2016.  

 
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde fremsat to forslag til vedtægtsændringer. 

I § 10 slettes sætningen ”Bestyrelsesmedlemmer, der fraflytter vandværkets 
forsyningsområde, udtræder strand af  bestyrelsen ved fraflytning”. Dette blev 
vedtaget med 19 stemmer for og 8 imod. I § 8 ændres sætningen ”Ordinær 
generalforsamling holdes hvert år i april måned” til ”Ordinær 
generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af  maj måned” Dette blev 
enstemmigt vedtaget. Da der er tale om vedtægtsændringer skal disse 
forelægges igen på næste generalforsamling til endelig vedtagelse. 

 
6. Valg til bestyrelsen. Sven Gabe og Susanne Schiøtz Hansen blev genvalgt. 

 
7. Valg af  suppleanter. Søren Olsen og Peter Hermann blev genvalgt som 

henholdsvis 1. og 2. suppleant. 
 

8. Eventuelt. Der blev spurgt ind til erfaringer med de to kalkknusere der er 
opsat på Hjorthøj og Trøjeløkke vandværker. Nogle kunne fortælle om 
forbedringer andre at de ikke kunne mærke nogen forskel. Der findes ikke 
videnskabeligt bevis for at de virker. 

 

H J O R T H Ø J  VA N DV Æ R K  



 – 2 – 17. maj 2016  

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Således passeret den 29. april 2016: 
 
 
           
 
            sign. Peter Hermann                          sign. Henrik Petersson  
________________________________                     _____________________________ 
                Peter Hermann        Henrik Petersson 
                     dirigent                                                                       referent 


