Nørup Vandværk a.m.b.a. Sekretæren

16. marts 2016

De Lichtenbergs Vej 18, Nørup
7182 Bredsten Tlf. 7588 0012
cjo.noerup@gmail.com
NR. 91a
Referat af generalforsamling den 16. marts 2016 kl.18.30 på Vandel kro. Mogens var fraværende, resten af
bestyrelsen var til stede. 18 forbrugere deltog.
Mødeleder: Jan Rosenberg
Valg af dirigent. Mogens Jensen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt.
Formandens beretning. Også i det forløbne år har der været ret stor difference mellem oppumpet vand og
forbrugernes aflæsninger. Med de nye målere (se nedenfor) skal det vise sig, om der er et reelt problem med
vandspild. Der er etableret en ny, ekstra boring – samlet udgift ca. 385.000 kr. Hos alle forbrugere er der
installeret nye målere med fjernaflæsning. Det giver stærkt forbedrede mulighed for at kontrollere eventuelt
vandspild. Endelig er der installeret nyt overvågningssystem på vandværket. Der er fra forbrugerside
efterlyst en justering af vandets hårdhedsgrad. Bestyrelsen vil overveje mulighederne. De forskriftsmæssige
vandkvalitetsprøver viser løbende en god kvalitet. Det overvejes for tiden at afholde åbent vandværk med
indbydelse til alle forbrugere. Formanden takkede bestyrelsens medlemmer for arbejdet i årets løb.
Beretningen blev godkendt.
Kassererens beretning: Det reviderede regnskab for 2015 blev gennemgået og godkendt.
Budget for 2016 blev gennemgået og godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg

Jan Møller Rosenberg.
Niels Jakob Nielsen (modtager ikke genvalg)
Mogens Dan Petersen (modtager ikke genvalg)
Knud Lind
Der blev derudover foreslået:
Claus Mortensen
Lau Møller
Flemming Buch
Følgende blev valgt ved skriftlig afstemning:
Jan Møller Rosenberg
Knud Lind
Claus Mortensen
Lau Møller
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg
Følgende blev valgt:

Mogens Jensen – nuværende 1. suppleant
Marius Skjødt Nielsen – nuværende 2. suppleant
Flemming Buch – 1. suppleant
Marius Skjødt Nielsen – 2. suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Derudover blev valgt:
Indkomne forslag

Finn Ole Madsen – revisor. Genvalg
Niels Jakob Nielsen – revisorsuppleant
Undersøgelse af mulighederne for justering af vandets hårdhed
blev foreslået af deltagerne. Bestyrelsen tager sagen op

Eventuelt. Intet.

Jan Møller Rosenberg

Carsten Johansen

Niels Jakob Nielsen

Gunda Pilgaard

Ole Frederiksen

Knud Lind

