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Referat af Generalforsamling 
Linde forsamlingshus onsdag d. 29. september 2021 

 
Følgende deltog fra bestyrelsen: 
Holger Rose Pedersen (Formand) Daniel Hoe Nielsen  
Inger E. Schmidt(Kasserer) Allan Holt(Sekretær)  

 

Udleveret på Generalforsamlingen: 
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 – 2020. Balance pr. 31. december 2020. 
 
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 Bent, som blev valgt til dirigent.  

Generalforsamlingen er lovligt varslet jf. Vedtægterne både på hjemmesiden, på Facebook via 
husstands omdelt skrivelse. 
 

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Vi har nedsat opblandingsforholdet imellem Mejlby og Linde vandværk. Vi har tidligere kørt med 2/3 
dele vand fra Mejlby men vi forventer at ramme nærmere på 1/3 vand leveret fra Mejlby. Denne 
opblanding får vi status på om nogle måneder. 
 
Forretningen omkring etableringen er ikke endelig afregnet. 
Kontraktmæssigt er at der er holdt 10% af regningen tilbage som garanti sum. Pga. overgravning af 
dræn på mark udestår der stadig en endelig aftale. 
 
Der er modtaget et påbud fra Randers Kommunen (Miljø/Teknik) vedr. en pumpe som fjerner de første 
liter vand pga. tidligere problemer med coliforme bakterier. Vi får foretaget vandprøve til oktober af det 
vand som pumpes ud af denne pumpe inden den fjernes. Derfor venter vi med at lave en 
forundersøgelse af borerør. 
 
Udskiftning af vandure på Ka. Fiilsvej og Enghaven er stillet i bero pga. udskydelse af udgifter samt det 
forhold at urene fungere som de skal.  
 
Nylige vandprøver foretaget 10. september 2021 viser fine tal bl.a. Jern som tidligere har været højt 
ligger nu igen på <0,01 mg/l. 
 
Der har været brud på en vandledning i årets løb som blev løst. 
 
Vedligeholdelse af vandværket i forhold til murværk og en defekt låge/hegn udestår stadig. 
 
Vandforbrug 2020: Oppumpet samlet: 14.300 m3. 
 
 

3. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. 
Der er en underdækning pt. på 27.478 kr. Som primært kan tilskrives køb af Mejlby vand. Vi forsøger 
at imødegå dette ved at ændre opblandingen som nævnt under formandens beretning. 
 
Der er lidt øget omkostninger vedr. vandprøver som også kan tilskrives øget vandanalyser og 
omkostninger hermed. 
 
Salget af vand er steget til 85.328 kr. mod tidligere år 60.580 kr. 
 
 

4. Kassereren fremlagde budgettet for 2022. 
Der blev henvist til at anvende det nuværende regnskab som udgangspunkt for næste års budget. 
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5. Ingen indkommet forslag. 
 
 

6. Bestyrelsesmedlemmer på valg. 
 
2021 

 Inger E. Schmidt 

 Allan Holt 
 
Begge blev genvalgt. 
 
 

7. Valg af revisor. 
Her blev Hanne Hoe genvalgt som revisor. 

8. Eventuelt. 
Formanden har luftet tanke om at træde tilbage ved næstkommende generalforsamling. 
 
 

 Referatet godkendt d. 1. oktober 2021 
 
 
Holger Rose Petersen 

 
 
Inger E. Schmidt  

 
 
Peter Wiede 
 

 
Daniel Hoe Nielsen 

 
Allan Holt 
 

  
Bent J. Glad (Dirigent) 

 

  

 


