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Generalforsamling den 15. juni 2021 kl. 19,30  i Forsamlingshuset  

 

Til stede var: Kurt – Kim – Tonny –  Evy – Kristian samt Bente Kristensen, Leif Hansen, Kent Larsen, 

Kasper Rasmussen og Mogens Toftegård Petersen. 

 

 

DAGSORDEN:    

 

1) Valg af dirigent. – Kim. 

 

2) Valg af stemmetæller: - Bente Kristensen og Leif Hansen 

 

3) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:  

Formand Kurt Kristensen: Beretning 2020 

Det har været et ret roligt år som er gået. Der er udpumpet ca. 18.000 m3. Vi har leveret vand til 

Ny Hagested- Trønninge Vandværk, da de fik et lynnedslag, så det er rart at vi kan hjælpe 

hinanden. 

Vi har fået digitaliseret hele vores ledningsnet, som krævet af LER, vi har valgt Thvillum til at 

servic ere spørgsmål fra graveaktørerne. 

Pumpe  3 er blevet udskiftet. 

Det ville være rart om andelshaverne ville betale opkrævningerne til tiden, så kassereren ikke 

skal rykke for betalingerne, det er desværre de samme personer som ikke betaler til tiden. 

Vi har haft borerøret oppe og renset, på grund af okker stopper det til hurtigere og hurtigere  og 

lige pludselig er der ingen vand, så der skal nok renses borerør ca. hver 18. måned, vi kunne 

måske også søge om en ny boring eller blive forbundet med Tobjerg Vandværk, som vi har talt 

om tidligere, det drejer sig om ca. 1,5 km ledning, 90 mm, som skal graves ned. Hvad det 

koster ved vi ikke endnu. 

Vi er forbundet med Ny Hagested-Trønninge Vandværk, men om de kan give det vand som vi 

skal bruge vides ikke. 

Vandprøverne der tages jævnligt viser en fin kvalitet. 

Til slut en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til andelshaverne for den tillid I 

har haft til mig i alle de år, som jeg har været formand. 

 

4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse:  Regnskabet blev gennemgået og 

godkendt. 

 

5) Indkomne forslag fra medlemmer – ingen forslag modtaget 

 

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg:  Kurt Kristensen ønskede ikke genvalg,  

og Mogens Toftegård Petersen  (Klerkevej 11) meldte sig til bestyrelsen 

Genvalg til Evy Larsen og Tonny Wissing 

Herefter består bestyrelsen af: 

Evy Larsen, Damvej 23  

Tonny Wissing, Klerkevej 15 

Mogens Toftegård Petersen, Klerkevej 11 

Kim Hansen, Damvej 9 

Kristian Hardis, Præstebrovej 50 

Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde. 
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Valg af 2 suppleanter: Anders Nielsen, Præstebrovej 38 og Kasper Rasmussen, Damvej 15 blev 

valgt for en 1-årig periode. 

Leif Hansen, Præstebrovej 12 ønskede ikke genvalg. 

 

7) Eventuelt – Løs snak omkring ny boring contra ringforbindelse. 

Velkommen til det nye bestyrelsesmedlem og suppleant. 

TAK til Leif Hansen for hans år som suppleant i Vandværket 

Stor TAK til Kurt for hans store arrangement og mange år som formand i Vandværket og vi 

”lovede” ham at vi gerne vil bruge hans viden fremover. 

 

Referant 

Evy Larsen 

 

 


