
Referat af Generalforsamling d. 16 Marts 2016 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Carsten Hess Jensen blev valgt og han konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 

Vi har i vandværket haft et forholdsvist nemt år, med kun få tekniske problemer. 

Der er i 2015 udpumpet 66.000m3, hvilket er ca 3000m3 mindre end budgetteret. 

Vi har haft udgifter på vandværkets installationer det sidste år i form af opdaterede 

råvandsstationer, så vi overholder gældende lovgivning. Råvandsstationen ved den gamle boring 

kan flyttes når vi på et tidspunkt skal have lavet en ny boring. 

Der er desuden udskiftet en trykpumpe. 

Vi har haft kontakt til Lihmskov vandværk for at sondere om det kunne være fornuftigt at 

Lihmskov kunne blive lagt ind under St. Lihme vandværk, da Lihmskov står overfor større 

investeringer i fremtiden. Denne beslutning lader bestyrelsen også afvente en eventuel udvidelse 

af Danepork. 

 

Formandens beretning er hermed godkendt. 

 

3. Regnskab 2015 

Leo Grønvall: Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Der blev stillet spørgsmål vedrørende risiko for vores indestående i banken. Bestyrelsen 

vurderer at der ikke er nogen grund til bekymring for disse aktiver. 

 

4. Takster og budget 2016 

Leo Grønvall: Budget 2016 gennemgået og godkendt. 

Takstblad udleveret, og blev godkendt.  

Det er blevet besluttet at vandaflæsning sendes ud d. 20/12 frem for d. 23/12 

 

5.  Valg til bestyrelsen (på valg er Leo Grønval og Brian Lund) 

Leo og Brian blev genvalgt. 

 

6.  Valg af revisor (på valg er Hanne Hess Jensen) 
Hanne blev genvalgt. 

 

7.  Valg af suppleant (på valg er Berit Sølund) 

Berit Sølund blev genvalgt. 

 

8.  Eventuelt 

Jørn orienterede om at der havde været en episode med en forbruger der havde troet at en mail 

fra vandværket (udsendt fra Danepork mail), var spam, hvilket resulterede i at mailen blev 

slettet og derved fik forbrugeren ikke meldt vandaflæsningen ind. Dette skabte lidt ravage, men 

sagen er løst til alles tilfredshed. 

 

Referent : Brian Lund   


