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Referat af Generalforsamling 
Linde forsamlingshus tirsdag d.18. marts 2014 

 
Følgende deltog fra bestyrelsen: 
Karlo Gustavsen Formand 
Holger Brøns Jensen Kasserer 
Allan Holt  Sekretær 
Torben Dragsbeck  
 
 

Udleveret på Generalforsamlingen: 
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2013. Balance pr. 31. december 2013. 
. 
Dagsordenen er ifølge vedtægterne. 
1. Formanden foreslog Mogens Andreasen som dirigent - han blev valgt. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt varslet jf. Vedtægterne på hjemmesiden og i Mariageravisen. 
 

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

 Fund af kolibakterier i vandprøve blev henført til vandværket og der blev hyret et firma til at få 
kigget på boringen som efterfølgende blev undersøgt. Det blev efterfølgende konstateret at det 
var stillestående vand omkring boringen som forårsagede de målte coli bakterier. For at fjerne 
problemet med stillestående vand blev der opsat en pumpe.  

 I samme undersøgelse blev vandet i boringen undersøgt mht. sidste målinger viser de bedste 
måltal i mange år, nitraten er dog stadig på 52. Brøndboren/geologen har målt et nitrat tal i 
toppen af boringen på 63 og i bunden af vandet på 38. Brøndboren har dog fortalt at hvis vi 
laver en boring på 150 meter vil der ikke være noget nitrat problem.  Dette kan måske komme 
på tale hvis ikke nitraten falder løbende over de næste år.  

 I forbindelse med ovennævnte undersøgelser oplevede vi mangel på vand hos forbrugerne i 
flere omgange selvom der var etableret en nødpumpe af brøndboren. Det var denne 
nødpumpe som slog strømmen fra flere gange. Dette var selvfølgelig ikke tilfredsstillende men 
der blev reageret fra bestyrelsen så snart problemet blev os bekendt.  

 Vandledning til Mejlby: Der er ikke umiddelbar nogen forventning om at forbinde Mejlby og 
Linde vandværk via en vandledning da det har vist sig problematisk mht. Stillestående vand. 

 Da der ikke må renses med klor mere, er der etableret gennemskylnings haner på udvalgte 
steder i byen. 

 Næste år: der skal etableres hegn omkring vandværket og der skal laves en permenent 
løsning mht. vandtømning af det stillestående vand i toppen af brøndboringen der i dagen 
føres ud på jorden omkring vandværket.  

 Stabilt vandforbrug på omkring 14.127 m3 pr. /år 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.  
Vandpriserne er ikke ændret i 5 år og vi holder priserne som de er i året der kommer. 
Året bød på udskiftning af maskiner og pumper, men ellers ser situationen fornuftig ud.  Årets resultat 
før renter blev på11.650 kr. Likvide midler på 537.091 kr heraf tilgodehavende hos forbrugere på 
142.561 kr. Kassebeholdningen ligger fornuftigt på omkring 250.000 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Kassereren fremlagde budgettet for 2014. 
Stort set det samme budget som sidste år. 
Budgettet blev godkendt. 
 

5. Der er overvejelser om at anskaffe et overvågnings-system som sender en SMS til bestyrelsen ved 
mangel på vand ved vandværket. Det kan desuden komme på tale at opsætte et affugtningssystem på 
Vandværket pga. fintfølende elektronik. 
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6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:  

Karlo Gustavsen (modtager valg)  
Kim Frandsen  (modtager valg) 
Torben Dragsbeck (modtager valg)  
 

7. Som revisor blev Peter Wiede genvalgt.  
Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere op med medlemmer hvis der er behov for dette. Bla. skal der 
udpeges en suppleant til bestyrelsen. 
 

8. Eventuelt. 
 

 Referatet godkendt d. 2. april 2014  
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