
GENERALFORSAMLING 2010- I/S LINDE VANDVÆRK 

 

Referat af Generalforsamling 
Linde forsamlingshus mandag d.29. marts 2010 

 

 
Følgende deltog fra bestyrelsen: 

Karlo Gustavsen Formand 
Holger Brøns Jensen Kasserer 
Allan Holt  Sekretær 
Christian Storgaard 
Brian Hviid 
 
Referatet 
Formanden bød på bestyrelsens vegne velkommen  
Generalforsamlingen blev herefter i gang sat, som traditionen foreskriver, med en sang: ”I Danmark er jeg født”.   
 

Udleveret på Generalforsamlingen: 
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 - 2009. 
Budget for 2010. 
 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne. 
1. Formanden foreslog Mogens Andreasen som dirigent - han blev valgt. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt varslet jf. vedtægterne. 
 

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Der blev bl.a. informeret omkring følgende: 

 Nyt for formanden og kassereren. Opgaven omkring kasserer jobbet var omfattende og derfor 
blev det besluttet at hyre et firma til at varetage denne funktion. Firmaet hedder 
Regnskabscenter Nord.  

 På Vandværkets hjemmeside er hensigten at vandprøver og lignende vil blive lagt ind. 

 Efter aftale med Kommunen er det aftalt at der i stedet for 4 gange om året skal udtages 
vandprøver 2 gange om året. Så vandkvaliteten er god selvom Nitrat ligger på 50mg/l. 

 Der har for første gang i 4 år været et vandspild på 6% - så dette følges tæt. 

 Af renoveringer for året må påtænkes en ny hydroforer til vandværket – prisen anslås til at 
være omkring 25.000 kr. 

 Ellers kun enkelte sager i løbet af året    
 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.  
Regnskabet viste at der var et plus på 31.105 kr. for 2009. 
 
En enkelt udvidelse med en ny forbruger på ledningsnettet. 
Ikke de store udgifter udover udgiften til Regnskabscenter Nord som gør at kasserer funktionen er 
mere overskuelig og nemmere at overtage funktionen fremafrettet.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Kassereren fremlagde budgettet for 2010. 
 
Ikke de store ændringer udover penge til Regnskabscenter Nord og en evt. ny hydroforer. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

5. Ingen indkomne forslag. 
 

6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:  
Karlo Gustavsen (genvalgt),  
Christian Storgaard (modtager ikke genvalg)  
Brian Hviid (genvalgt).  
Mogens Andreasen indtræder i bestyrelsen i stedet for Christian Storgaard. 
Bestyrelsen finder mindst én suppleant til bestyrelsen efterfølgende. 
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7. Som revisor blev Peter Wiede genvalgt.  
 
 

8. Eventuelt. 
 
Værkets tidligere mangeårige formand Paul V. Bøttcher blev mindet med 1 minuts stilhed. 
 
Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen blev afsluttet med sangen ” Fred over land og 
by”.  

  
_______________ 
 

 Referatet godkendt d. 14. april 2010  
 
 

 Karlo Gustavsen  
  
 

Holger Brøns Jensen  
 

Christian Storgaard 
 

 

 Brian Hviid 
 

Allan Holt   

 Mogens Andreasen  
Dirigent. 

   

 

 

 


