
GENERALFORSAMLING 2009- I/S LINDE VANDVÆRK 

 

Referat af Generalforsamling 
Linde forsamlingshus onsdag d.26. marts 2009 

 

Følgende deltog fra bestyrelsen:  
Paul V. Bøttcher   - Formand  
Knud B. Jakobsen - Kasserer  
Allan Holt  - Sekretær  
Karlo Gustavsen  
Morten H. Nielsen  
  
 

Referatet 
Formanden bød på bestyrelsens vegne velkommen til de fremmødte og generalforsamlingen blev indledt med 
en sang.   
 

1. Valg af dirigent 
Formanden foreslog Torben Madsen som dirigent - han blev valgt. Torben konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt varslet jf. vedtægterne. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 
Der blev bl.a. informeret omkring følgende, i et for bestyrelsen, roligt år: 

 Nitrat niveauet som stadig er højt og der er fra bestyrelsen stadig fokus på dette område.  

 Der er installeret nye vandure hos alle interessenter. Der mangler stadig 16-18 brønde, som 
pga. vejrlig ikke blev opsat i efteråret. Disse forventes etableret i 2009. 

 Vandforbruget for 2008 er på 17.648 m
3
 .  

 Der er desuden blevet etableret en 50mm ledning til forbrugere mod Mejlby. 

 Desuden en sag om køer på vandbeholder til brandvæsnet på området ved vandværket . 
Formanden kontaktede myndighederne for at afdække om der stadig er behov af at 
brandvæsenet har denne vandbeholder. Resultatet forventes at blive at vandbeholderen skal 
blændes af. 

Formanden afsluttede beretningen med personlige kommentarer til den øvrige bestyrelse som tak for 
samarbejdet i de år som er gået samt et lille digt. Afslutningsvis takkede formanden byen for den 
velvillighed som var blevet vist ham igennem hans 30-årige virke. 
 
Dirigenten takkede efterfølgende ligeledes formanden for hans dedikerede indsats igennem 30 år i 
vandværket. 
 

Fra forsamlingen var der en kommentar til om det var muligt at der blev lagt en seddel i brevsprække 
omkring aflæsning, ved fremtidige udskiftninger af vandure. Dette tog bestyrelsen til efterretning. 
 

Beretningen blev godkendt. 
 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.  
Regnskabet viste et overskud på 33.216 kr.  
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
Kassereren fremlagde budget og takstblad for 2009. 
Kassereren bemærkede at der i budgettet er indregnet udgiften til etablering af brønde. Og at for 2009 
forventes et budgetteret overskud på 10.868 kr. 
Budget og takstbladet blev godkendt. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
På valg: 
P.-V. Bøttcher                         modtager ikke valg  
Knud B. Jakobsen modtager ikke valg 
Morten H. Nielsen modtager ikke valg 
Allan Holt  modtager genvalg 
En større udskiftning i bestyrelsen som både gælder formand og kasserer. 
 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Christian Storgaard, Holger Brøns Jensen, Brian Hviid 
Kristiansen og Allan Holt. 
Som suppleant blev Mogens Andreasen valgt. 
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7. Valg af revisor 
Følgende blev valgt som revisor: Susanne Nielsen blev genvalgt.  
 

8. Eventuelt 
Som tak for indsatsen i Linde Vandværk igennem årene fik formanden og kassereren overrakt en 
købmandskurv. 
Formanden takkede dirigenten for myndig styring af generalforsamlingen og takkede de fremmødte for 
deres deltagelse. Generalforsamlingen blev som vanligt afsluttet med en sang.  
 

 ________________ 
 Referatet godkendt d. 3. april 2009  

 
 

 Paul V.Bøttcher 
 
  

Morten H. Nielsen 
 
 

Karlo Gustavsen  

 Knud B. Jakobsen Allan Holt Torben Madsen 
Dirigent. 

 

 


