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Referat af Generalforsamling 
Linde forsamlingshus torsdag d.31. marts 2011 

 

 
Følgende deltog fra bestyrelsen: 

Karlo Gustavsen Formand 
Holger Brøns Jensen Kasserer 
Allan Holt  Sekretær 
Mogens Andreasen 
Brian Hviid 
 
Referatet 
Formanden bød på bestyrelsens vegne velkommen  
 

Udleveret på Generalforsamlingen: 
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 - 2010. 
Balance pr. 31. december 2010. 
Budget for 2011. 
 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne. 
1. Formanden foreslog Torben Madsen 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: 

 Der har været 3 nemme år men dette år har der været flere tiltag. Bl.a. en ny hydrofore som 
blev en lidt større opgave end ventet. Kompressoren kunne ikke bruges den var fra 1962. Dog 
skulle der være minimal vedligehold da tanken er galvaniseret. I samme periode stod en 
pumpe af, så det kom oveni.   

 Ca. 5 dage efter udskiftning var vandprøven ikke god, men dog ikke sådan at der var grund til 
allarmering af forbrugerne. Renset systemet med clor, og lavet efterfølgende prøver som var 
bedre. Der afventer dog en senere prøve som er udtaget, men svaret er ikke endnu ikke tilgået 
formanden. 

 Opgravningen af byen med lægning af kloak har bl.a. gjort at vandledningen har været frosset 
og gravet over et par gange. Det har givet ca. 5 henvendelser fra forbrugere. 

 Nyt tilsyn fra kommunen, som fremover kommer årligt, af vandværket, gav ikke anledning til 
ændringer kun en udskifting af et insekt filter over døren. Ellers ros vedr. Værkets tilstand dog 
en kommentar til selve grunden og en oprydning heraf. 

  Vandkvaliteten vedr. Nitrat er stadig over de tilladt 50 mg/l nemlig 52 mg/l men der afventer 
endnu en vandprøve for at afgøre hvad der skal ske.Kommunen er god som 
samarbejdspartner omkring specielt vandkvaliteten. 

 
Div. kommentarer og bemærkninger: 

 Spørgsmål til om brandbeholder ved Værket er tømt, men det står hen i det uvisse. Vil blive 
kontrolleret af bestyrelsen. Forsamlingen støtter at der bliver gjort noget ved en evt. oprydning 
på/omkring Værket og gældende lov overholdes omkring dette. 

 Bemærkning fra formanden omkring modtagelse af brev fra kommunen vedr. aktionsplan ved 
vandforurening. I den forbindelsen skal der muligvis etableres en backup vandledning til 
Mejlby. Forventer at kommunen laver udspil omkring dette i den kommende tid. Tidshorisont 
3-5 år. 

 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.  
Regnskabet viste at der var et plus på 35.257 kr. for 2010. 
 
Lidt flere udgifter til vandprøver som er gået fra at udtage 2  til 4 prøver om året. Fornuftigt resultat 
igennem de sidste år så der har også været plads til de investeringer omtalt af formanden. 
Afskrivninger på ledningsnettet de sædvanlige 2,5%, ikke de store gældsposter med en fornuftig 
egenkapital på 369.179 kr. 
Tariffer og satser på vand og tilslutning forbliver det samme som sidste år.  
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Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Kassereren fremlagde budgettet for 2011. 
 
Stort det samme budget som sidste år. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

5. Ingen indkomne forslag. 
 
 

6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:  
 
Holger Brøns Jensen (genvalgt)  
Allan Holt (genvalg)  
 
Bestyrelsen har fundet en suppleant som blev valgt – Kim Frandsen. 
 

7. Som revisor blev Susanne Nielsen genvalgt.  
 
 

8. Intet under eventuelt. 
 
 Generalforsamlingen blev afsluttet, med tak for god ro og orden. 

  
_______________ 

 Referatet godkendt d. 12. april 2011  
 
 

 ________________ 
Karlo Gustavsen  

  
 

___________________ 
Holger Brøns Jensen  

 

_________________ 
Mogens Andreasen 
 

 

 ________________ 
Brian Hviid 
 

____________________ 
Allan Holt 

  

  
_________________ 
Torben Madsen 
Dirigent. 

   

 

 

 


