
GENERALFORSAMLING 2016- I/S LINDE VANDVÆRK 

 

Referat af Generalforsamling 
Linde forsamlingshus onsdag d. 30. marts 2016 

 
Følgende deltog fra bestyrelsen: 
Kim Frandsen  (Formand) Preben Nielsen  
Inger Ehrenreich Schmidt(Kasserer) Allan Holt(Sekretær)  
 

Udleveret på Generalforsamlingen: 
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2015. Balance pr. 31. december 2015. 
 
Dagsorden fra vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

. 
1. Formanden foreslog Mogens Andreasen som blev valgt til dirigent.  

Generalforsamlingen er lovligt varslet jf. Vedtægterne både på hjemmesiden og i Mariageravisen. 
 

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og der blev bl.a. informeret omkring følgende: 
Der er for nyligt blevet installeret en CVN enhed til styring af pumpen så der pumpes vand op løbende 
i stedet for som før i nogle ”hårde” op pumpninger med meget vand på en gang. Dette skulle forbedre 
vandkvaliteten i forhold til nitrat. Enheden mangler dog stadig at blive fin indstillet. 
Vi afventer derfor resultatet af næste måling, som forhåbentlig vil vise forbedringer i Nitrat niveauet.  
Der er blevet skiftet 5 brønde på Lindegårdsvej. Der er flere vandure som mangler at blive ført ud i 
nærheden af skel. 
Udskiftning af vandure kan kommer på tale i den nærmeste fremtid. 
 
 

3. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. 
Indtægterne har været lidt lavere i forhold til sidste år, som hænger sammen med et lidt lavere 
vandforbrug. Forrige år(2014) blev der brugt 16.781 kr. på Vandanalyser da der blev fundet coli-
bakterier. Resultatet bliver i år på -24.839 kr.  
 
 

4. Kassereren fremlagde budgettet for 2016. 
Faste udgifter vil forblive det samme i den kommende periode. Der kommer forventelig en udgift på 
CVN enheden på ca. 40.000 – 45.000 kr. 
 
 

5. Der er kommet et forslag omkring beplantning af rand-zone på 25 meter på 3 sider af vandværket.  
Bestyrelsen har godkendt forslaget. 
 
 

6. Bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen 2016: 
Kim Frandsen  (Formand), Preben Nielsen, Torben Dragsbeck 
De blev alle genvalgt. 
 

7. Valg af revisor: 
Peter Wiede blev genvalgt som revisor. 
 

8. Ingen emner. 
 

 Referatet godkendt d. 15. april 2016  
 
Kim Frandsen 

 
Inger E. Schmidt  

 
Preben N. Nielsen 
 
 

Torben Dragsbæk Allan Holt 
 

Mogens Andreasen (Dirigent) 

 

  

 


