
GENERALFORSAMLING 2019- I/S LINDE VANDVÆRK 

Referat af Generalforsamling 
Linde forsamlingshus onsdag d. 20. marts 2019 

 
Følgende deltog fra bestyrelsen: 
Holger Rose Pedersen (Formand) Preben Nielsen Daniel Hoe Nielsen 

 
Inger E. Schmidt(Kasserer) Allan Holt(Sekretær)  

 

Udleveret på Generalforsamlingen: 
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2018. Balance pr. 31. december 2018. 
 
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 Morten Hoe Nielsen, som blev valgt til dirigent.  

Generalforsamlingen blev bekræftet lovligt varslet jf. Vedtægterne både på hjemmesiden, og omdelt til 
alle husstande i Linde. 
 

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Det var en bestyrelse som lige skulle konstitueres efter formanden stoppede. Der blev Holger Rose 
Pedersen valgt som formand. Der er blevet afhold usædvanligt mange bestyrelsesmøder i årets løb 
grundet aktiviteterne omkring projekt rent drikkevand. 
 
Det store projekt i årets løb var netop Projekt ”rent drikkevand”. Rådgivende Ingeniør CMN og Skov & 
Taankvist, blev kontaktet til at stå for projektet i forhold til entreprenører, godkendelser til kommunen, 
udregning af afgrødeerstatning osv. Firmaet blev valgt via anbefalinger og der blev lavet et 
samarbejde med Mejlby Vandværk da de også skulle have udført arbejde i forbindelse med projektet. 
Entreprenør Søren Bertelsen blev valg som udførende part efter udbudsrunden. Baggrunden for valget 
var samlet billigste pris på både Linde og Mejlby projektet. Det kan nævnes at dette tilbud også var det 
billigste tilbud på Linde delen af projektet. 
Linjeføringen er nu lavet og dermed udestår den sidste del som vedr.opblanding af Mejlby og Linde 
vand på selve vandværket. Det er blevet aftalt med Kommunen at opblandingsforholdet i første 
omgang skal være 50/50. Desuden ønsker Randers kommune at der ekstraordinært udtages en prøve 
på vandet fra Mejlby inden det blandes med Linde Vandværk for at sikre kvaliteten.  
Vi havde håbet at være færdig med det samlede projekt nu men pga. de mangler som udestår 
forventes projektet at være endelig afsluttet senest 1/6 2019. 
 
Der kan på grund af projektets omfang forventes en vand prisstigning for at polstre kasse- 
beholdningen efter dette store projekt, mere herom senere. 
 
Udskiftning af vandure kan godt udskydes en smule pga. dette store projekt. 
 
Vandforbrug 2018: Oppumpet: 14.350 m3. 
 

3. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. 
Årets netto omsætning blev 134.405 kr. Imod tidligere års omsætning på 132.633 kr. så der er blevet 
brugt lidt mere vand i årets løb.  
I regnskabet fremgår at Ingeniøren er blevet betalt et beløb på 42.000 kr. + moms. Siden regnskabets 
afslutning er yderligere betalt moms og afgifter samt 289.000 kr. til entreprenøren. Udestående som 
endnu mangler at blive betalt er 109.000 kr til tinglysning plus afgrøde erstatning som netop er gjort 
op. Kassebeholdningen er dd. 14.000 kr.  De næste indtægter kommer med vandafregningen i juni. 
 

4. Kassereren fremlagde budgettet for 2019. 
Vandprisen kommer til at stige med 1,50 kr. til 6,50 kr. i alt. Fast årlig afgift forventes at kunne holdes 
på de 600 kr. (alle priser excl. Moms).  
  

5. Ingen indkommet forslag 
 

6. Bestyrelsesmedlemmer på valg 2019: 
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• Inger E. Schmidt(kasserer) 

• Allan Holt (sekretær) 
  
Peter Wiede blev genvalgt som suppleant. 
 
Alle blev genvalgt. 
 
 

7. Revisor på valg. 
 
Peter Wiede blev genvalgt som revisor. 
 

8. Eventuelt. 
Der blev udtrykt anerkendelse af at indkaldelsen til generalforsamlingen blev husstandsomdelt i år. 
 
 

 Referatet godkendt d. 1. april 2019 
 
 
Holger Rose Petersen 

 
 
Inger E. Schmidt  

 
 
Preben N. Nielsen 
 
 

 
Daniel Hoe Nielsen 

 
Allan Holt 
 

  
Morten Hoe Nielsen (Dirigent) 

 

  

 


