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Generalforsamling den 8. marts 2016 kl. 19,30 i Hagested Forsamlingshus  

 

Til stede var: Kurt – Kim – Per – Evy – Søren – Bente  - Inge Lise og Jesn-Knud  

Punkterne 1 og 2  udgik  p.a. kun få fremmødte. 

 

Formand Kurt Kristensen aflagde beretning: 

Velkommen til alle. 

Vi er i det forløbne år blevet helt færdig med renovering af vandværket.  

Vi har fået udskiftet pumpen i boringen. Hertil måtte vi have en meget stor kran til hjælp, og det er 

ikke billigt. 

Vi har haft et brud på ledningen i Højvangsparken og en ledning er gravet over i Præsteengen. 

På grunden Præsteengen 4 er der nu opført et hus, men vores vandledning løber hen over grunden, til 

kommunens spulebrønd,  hvorfor det er blevet besluttet, at sløjfe denne og så tilkoble fra venstre side 

af vejen og skyde ledningen under vejen hen til denne spulebrønd. 

 

Vi havde åbent hus den 13/9 og der kom mange mennesker for at se det nye anlæg. Vi fornemmede, at 

folk syntes det var interessant at se hvad der var blevet lavet af nye tiltag. 

Vi har for længe siden søgt om tilladelse til at oplumpe 25.000 m3 vand og denne tilladelse har vi nu 

fået og den gælder til 2045, så der er god tid. 

VI er blevet pålagt at lave et slambassin og det arbejder vi på at få indrettet i det gamle iltningstårn, det 

er et arbejde der vil koste ca. 50-60.000,-. 

Der er udskiftet en del målere igen i år og det fortsætter vi med næste år. 

VI har drøftet at få sat elektroniske målere op, men vi venter lidt endnu, da vi fra andre vandværker har 

fået at vide, at hvis disse målere kommer til at stå under vand, så virker de ikke, så vi venter til det 

bliver mere sikkert. 

Skuret som vi har fået bygget er nu blevet malet, så tak til Kim for det (sorte) arbejde. Det er rart med 

dette skur, så vi ikke skal have maskiner m.m. stående inde på vandværket eller hente det  hos de 

omkringboende naboer. 

Til slut stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. 

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

Der var ingen forslag modtaget fra medlemmerne. 

Forslag fra bestyrelsen, at vandafgiften og henlæggelse forhøjes hver med kr. 50,- pr. 1/1-2017 blev 

vedtaget. 

 

Valg:  

Kim Hansen og Søren Noer blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år 

Peter Andersen og Leif Hansen blev genvalgt som suppleanter for 1 år 

 

Der var intet under eventuelt. 

 

Referant Evy Larsen 

 


