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Referat: 

 

1. Valg af dirigent 

 Mogens Jørgensen blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 Formanden Michael Nielsen fremhævede,  

 - at der i årets løb kun har været meget få driftsforstyrrelser.  

 - at der blev udpumpet omkring 50.000 m3 vand i årets løb gennem omtrent 120 km 

 ledningsnet, med et spild på kun 5%, hvilket er meget tilfredsstillende. 

 - at der er etableret en ny vandledning på Falkensøvej, så forbrugerne ved stranden er sikret 

 en stabil forsyning. Nye pumper er installeret ved Mullerup Strand og sikrer et ens vandtryk. 

 - at det nye solcelleanlæg leverer stort set den strøm, som værket har brug for. 

 - at den gamle styring af vandværket bliver udskiftet med et nyt og bedre  styringssystem 

 med mere automatik. Man kan blandt andet bedre udnytte den strøm, som solcellerne 

 producerer ved at ændre på skylningsprocesserne af filtrene. 

 - at vandværket i den kommende tid skal i forhandling med lodsejerne, på hvis jorde 

 boringerne ligger, om køb eller forpagtning af jorden omkring boringerne. Processen er 

 pålagt af staten. 

 (I øvrigt kan henvises til den skriftlige beretning) 

 Beretning blev godkendt efter nogle få opklarende spørgsmål og svar. 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

Kasserer Thomas Kofoed gennemgik regnskabet. Efter få opklarende spørgsmål og svar  blev 

regnskabet godkendt.  

 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

 Thomas Kofoed gennemgik budgettet, som blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag  

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 Ole Nielsen, Thomas Kofoed og Frank Mahler blev genvalgt til bestyrelsen. 

 Dan Hansen og Flemming Hjernøe blev genvalgt som suppleanter. 

 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

 Mogens Jørgensen og Svend Jensen blev genvalgt som revisorer 

 Peder Ottesen og Henning Dyreborg Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleanter. 

 

8. Eventuelt 

 To af deltagerne i generalforsamlingen gav udtryk for glæde over bestyrelsens gode 

 arbejde, dens fremsynethed og rettidige omhu. 

Referent, Svend Jensen 


