Referat af generalforsamling 2017.
Deltager:
I alt 76 personer deltog i generalforsamlingen, repræsenterende 63 ejendomme.
Der bydes i år på karbonade med tilbehør, dertil valgfrit øl, vand eller vin.
Under generalforsamlingen kaffe/the og småkager.

1. Valg af dirigent:
Varetages af revisor Peder Nygård, fra Martinsen Rådgivning og Revision.
Der er den 1. april udsendt 20 indkaldelser pr. brev, ingen breve er kommet retur.
Der er den. 6. april udsendt 630 indkaldelser pr. mail, ingen mail er kommet retur.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Beretning for 2016:
Indledning:
Bestyrelsen har i 2016 afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder.
Nogle af bestyrelsens medlemmer og vores vandværksbestyrer har deltaget i relevante kurser arrangeret af
Danske Vandværker.

Medlemstal:
Vandværket har haft en tilgang af 2 nye medlem i 2016.
I alt 650 medlemmer pr. 31.12.2016, heraf 14 ubebyggede grund forsynet med stikledning og målerbrønd.
I alt 636 vandforbrugende medlemmer.

Kommunikation:
Lidt problemer ved udsendelse af ”masse-mails”, i første halvår af 2016, hvilket efterfølgende blev løst og
nu fungerer tilfredsstillende.

Forsyningsnet:
Der har i 2016 ikke været foretaget renovering eller etablering af nye forsyningsledninger.
En udvidelse med 6 nye byggegrunde vest for Fuglsanggård, synes at være på vej i slutningen af
indeværende år 2017 eller begyndelsen af 2018.

Ledningsbrud:
Der har i 2016 ikke været konstateret ledningsbrud.
I februar 2016 blev konstateret et ekstraordinært stort forbrug, som bestyrelsen mener, var et vandudslip.
Efter udsending af INFO pr. mail, ophørte udslippet to timer senere.
Vi er i vandværket ikke bekendt med, hvor og hos hvem udslippet på knap 800 m³ har fundet sted.

Planlagte renoveringsopgaver i 2016:
Som nævnt i beretningen for 2015, ansøgte vandværket i slutningen af 2015 Kolding Kommune om en
lånegaranti på kr. 2.150.000,--. Beløbet var ”øremærket” til følgende investeringer:







Renovering af vores 3 boringer i slutningen af 2015
Renovering af vandværk og tilhørende vandbehandlingsanlæg.
Nye pumper for udpumpning til jer forbruger.
Mindre tilbygning og forbedringer af vandværksbygningen.
Nyt hegn og låge omkring vandværket
Nye digitale måler hos samtlige forbruger.

Renovering af vandværk med tilhørende vandbehandlingsanlæg:
4. kvt. 2015 blev rentvandstanke renoveret ved påføring af indv. vandtætningsmembran til sikring imod
indtrængning af grundvand.

Samtidig blev de 3 filtertanke tømt for filtermateriale og undersøgt, hvorved blev konstateret at også disse
tanke stod til en renovering, hvilket blev gennemført i 1 kvt. 2016, klar til igangsætning ved udgangen af 1.
kvt. 2016.
Igangsætningen blev forsinket, grundet filtermaterialet ikke var indbygget tilstrækkelig omhyggeligt, alt
måtte tømmes og nyt filtermateriale genfyldes.
Herefter, og sideløbende med at det midlertidige udv. placeret vandbehandlingsanlæg var i drift, blev
vandværket delvis taget i brug under løbende kontrol af Kolding Kommune.
Sideløbende i 1-2. kvt. 2016 blev selve vandværkets bygning, ligeledes gennemgribende renoveret, med
nyt loft i filterrum, ny Epoxy-gulvbelægning overalt og 2 vinduer mod vest blev tilmuret.
Derudover blev vandværkets tag isoleret og belagt med nyt tagpap, samt tilhørende tagrender og nedløb.
Vandværket blev samtidig forsynet med en ny facade mod øst, og mod nord en ny tilbygning.
Inspektionslem til rentvandstanken blev flyttet indv. i ny tilbygning.
Tilbygningen var nødv., da myndighederne ikke kunne tillade opbevaring af redskaber, reservedele m.m. på
selve vandværket.
Det gamle hegn med tilhørende låge omkring vandværket, blev ligeledes udskiftet med nyt.

Nye pumper for udpumpning til forbruger:
Vandværkets 4 pumper for udpumpning af vand til forbruger, var af ældre dato, med et forholdsvis højt ELforbrug.
3 af pumperne blev udskiftet med nye og tidssvarende Grundfoss pumper, og den mindst slidte af de gamle
pumper, blev bibeholdt som reservepumpe.
De nye pumper styres automatisk af det aktuelle forbrug.

Digitale måler:
Med udgangen af 2015 var ca. 350 af vandværkets måler faldet for aldersgrænsen på 12 år, og i løbet af
2016 ville yderligere 150 måler have opnået de max. tilladte 12 år.
I alt ca. 500 måler skulle således udskiftes af i alt 634..
Bestyrelsen besluttede, som meddelt på generalforsamlingen i 2016, at udskifte samtlige måler i 2016 med
nye digitale måler, hvilket blev gennemført i perioden 01.06 til 01.09.2016.
Udskiftningen er forløbet planmæssig og uden de store problemer.
Vandværket har således selv, ved afslutningen at 2016, foretaget aflæsning af samtlige måler, hvilket trods
enkelte småproblemer, er forløbet tilfredsstillende.
Det er planen at vandværket for fremtiden foretager 2 aflæsninger i løbet af et kalenderår, nemlig pr. 30.
juni og 31. dec. hvert år.
Vi opfordrer dog til, at I selv løbende kontrollerer forbruget.
På et tidspunkt i fremtiden, vil forbrugerne blive tilbud selv at kunne kontrollere forbruget via f.eks.
telefonen. Denne mulighed eksisterer dog p.t. endnu ikke.

Investeringer i 2016:
Ovennævnte har naturligvis alt sammen kostet penge, og det optaget lån med kommunegaranti
på kr. 2.150.000,-- er anvendt således :









Renov. af 3 boringer incl. nye pumper i 2015
Renovering af vandværk incl. filteranlæg
Udskiftning af pumper for udpumpning
Nyt udv. trådhegn med låge
Udv. renovering og tilbygning
Indv. renov. af gulve, vægge og loft
Digitale måler incl. tilbagestrømningssikring
I alt excl. moms

Fremskyndet investering til 2016:
 Ny 700 mtr. råvandsledning i 2016.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

136.863,-763.816,-151.855,-34.606,-187.229,-70.207,-779.920,-2.124.496,--

kr.

265.000,--

 Saml. Investeret i 2016
kr.
2.389.496,-Forurening:
Desværre skete det, som er alle vandværkfolks mareridt, at der under den løbende kontrol i juni
2016 blev konstateret forekomst af E-colli og coliforme bakterier i vandet, hvilket medførte en
”kogeanbefaling” den 20.juni 2016.
Nye prøver umiddelbar efter, viste sig at være ok, hvorefter ”kogeanbefalingen” blev ophævet 10
dage senere den 30. juni 2016.
Årsagen blev aldrig fundet og situationen blev af kommunen betegnet som ”en teknisk fejl i
prøveudtagningen”.
Ny råvandsledning:
Under den løbende kontrol at drikkevandet efter forureningen, fik vi i slutningen af 3. kvt. og i 4. kvt. 2016
problemer med antallet af såkaldte ”kim” i vores drikkevand.
Problemerne blev indkredset til at stamme fra vores godt 50 år gamle råvandsledning, hvor samlingerne
tilsyneladende var blevet utætte.
En omgående udskiftning af ledningen var nødvendig, som vi havde planlagt først at det skulle ske i
2018/19, men nu måtte fremskynde til 2016.
Den nye ledning blev påbegyndt i slutningen af november og taget i brug umiddelbar før jul 2016.
Med en lidt ændret linjeføring i forhold til den gamle ledning, blev den nye ledning ca. 50 m kortere.
Samtidig med den nye råvandsledning har vi lagt et nyt El-kabel og styrekabel (fiberkabel) mellem
vandværket og alle 3 boringer, for en bedre og optimal styring af vores 3 pumper, hvorved kommunens
krav om såkaldt ”skånsom indvinding” tilgodeses.
Den nye elektriske tilslutning at vores pumper er af forskellige årsager netop påbegyndt og bliver færdig
senest midt i maj 2017.

Udpumpet vandmængde:
Vores samlet årlig udpumpet mængde til forbrug, ligger også for 2016 på ca. 29.000,-- m³ med et samlet
årligt spild i 2016 på 1,2 % , hvilket indikerer at vi har et godt og tæt forsyningsnet.

Vandkvalitet:
Vandværket var, indtil og med 2016, pålagt at kontrollere en af vores boringer for forekomst af Hexazinon.
Et sprøjtemiddel so indtil 1993 blev anvendt i produktionen af juletræer, og som siden 1993 har været
forbudt i Danmark.
Forekomsten i den ene boring har de senere år været faldende og nu langt under grænseværdien, hvorfor
denne kontrol er bortfaldet.
Bortset fra perioden på 10 dage i juni 2016 har der ikke været udpumpet drikkevand til forbruger, hvor de
gældende grænseværdier har været overskredet, og spørgsmålet er, om de også var overskredet i perioden
i juni 2016.
Vi har grundet ombygningen og forureningen i juni brug forholdsvis mange penge på kontrol af udpumpet
vand til jer forbruger, ca. 5 gang det normale.

Godkendelse af vandværket incl. boringer:
2016 sluttede med den traditionelle ”2-årige gennemgang og godkendelse af vandværket” ved Kolding
Kommune.
Eneste alvorlige bemærkning var, at kommunen finder at 5 høje grantræer på naboejendommen Binderup
Strandvej 100, udgør en risiko for vandværket både over såvel som under jorden, og opfordre til at træerne
fjernes, hvilket John har fået til opgave her i sommer, at gå i dialog om med ejeren af Binderup Strandpark
100 om.

Anlægsbudget:
Bestyrelsen har vedtaget et anlægsbudget for de kommende 5 år, som udviser en samlet investering i
perioden 2017 - 2022 på kr. 1.800.000,-- med tillæg af moms.

Takstblad:
I aconto-opkrævningen for 2016, blev fejlagtig opkrævet kr. 120,-- med tillæg af moms, for meget ”årlig fast
afgift”.

Tilbagebetalingen er reguleret i forbindelse med netop udsendt årsopgørelse, således at der for 2016 kun
er opkrævet kr. 930,-- i ”fast årlig afgift” med tillæg af moms.
Det opkrævet ”fast årlige bidrag” på kr. 1050,-- for 2017 med tillæg af moms, vil være gældende frem t.o.m.
2022, herefter forvendtes en gradvis nedsættelse af beløbet.

Regulativ:
Det nye regulativ trådte i kraft her 01.01.2016, og kan downloades fra hjemmesiden

Vedtægt:
På sidste generalforsamling fremsatte bestyrelsen forslag til ny revideret vedtægt.
Den fremlagt revideret vedtægt blev trukket tilbage, da der fra nogle medlemmer blev opfordret til at
undersøge evt. at ændre selskabsformen fra ”andelsselskab”, til alternativ ”a.m.b.a” eller ”I/S” og dermed
reducere hæftelsen for andelshaverne.
Bestyrelsen har revurderet vedtægten og denne har været forelagt til kommentar/udtalelse hos Danske
Vandværkers juridiske afdeling.
Der henvises til pkt. 7 på nærværende generalforsamlings dagsorden.

Årlig måleraflæsning:
Ang. den årlige måleraflæsning, som nu foregår digitalt, har vi indgået en aftale med BlueKolding om, der
afregnes med kr. 35,-- pr. måler excl. moms, mod oplysning af samtlige målers årsforbrug, hvilket giver
vandværket en ekstra indtægt på ca. kr. 22.000,-- om året med tillæg af moms.

Forbrugsafregning:
Den årlige afregning for forbruget er siden 01.01.2015 overdraget til Bramdrupdam Vandværk
Afregningen er siden forløbet problemfri.

Bogholderi:
Bogholderiet har siden 01.01.2015 været overdraget til Martinsen Rådgivning og Revision
Også bogføringen er siden forløbet problemfri.

Til slut lidt om fremtiden:
Nye udfordringer vil sikkert melde sig i fremtiden.
En del af vores politiker vil gerne privatisere hele forsyningsområdet, og herunder vandværkerne, hvilket
vandsektoren ikke er tilhænger af.
Vores organisation ”Danske Vandværker” og samtlige vandværker landet over, vil kæmpe for at bevare den
decentrale vandforsyning, som vi kender den i dag.
Skulle det lykkes politisk at få vedtaget en privatisering af vandværkerne, er det ensbetydende med, at
private investorer kan drive et eller flere vandværker, som en forretning og tjene penge herpå.
Vores drikkevand er en forudsætningen for livet her på jorden, det vigtigste levnedsmiddel der findes, og
”hver-mands-eje”.
At det skal være mulig at tjene penge på drikkevand, vil den siddende bestyrelse klart kæmpe imod.
Bestyrelsen finder det aldeles uacceptabel:
 at en privat investor skulle kunne profiterer på leveringen af drikkevand til os borger.
 en privatisering vil med garanti ikke medføre billigere drikkevand til os forbruger.
 Incitamentet til at værne om vores vandressourcer, risikerer vi forsvinder, så der ikke er rent
drikkevand til vores børn og børnebørn.
 incitamentet til at spare på vandforbruget, vil sikkert bestå i kraft af stigende vandpriser.
Der er alt mulig grund til at værne om vores lille vandværk, og et klart signal hertil bekræftes i fremmødet
her i aften på knap 12 % af vandværkets andelshavere.
På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for jeres interesse og deltagelse og tak for de positive holdninger og
tilkendegivelser vi møder ude hos jer i vores daglige arbejde for vandværket.

Bestyrelsen:
Som 2015 har 2016 også budt på store udfordringer for bestyrelsen og vores vandværksbestyrer.
John har ydet en ekstraordinær stor indsats, en stor tak til ham, som jeg også vil rose for et enestående ”gå
på mod” og vilje til at tingene skal lykkes bedst mulig og, ikke mindst også forlanger at tingene skal være i
orden.
Johns kendskab til VVS-branchen og stor praktisk erfaring gør det lettere at være formand

Også en tak til bestyrelsen for en god og konstruktiv dialog og samarbejdet gennem 2016.
Ejnar Damkjær, formand

Stillede spørgsmål:
Hvorfor skulle råvandsledningen udskiftes? Formanden: Eksist. råvandsledning var godt 50 år gammel og
udført i PVC-materiale med muffesamlinger, hvor gummiringen i samlingen flere steder var utæt, med
indtrængning af grundvand og dermed forekomst af kim i vandet.
Hvorfor ny elledning til boringerne? Formanden: Eksist. elforsyning til vores 3 boringer var ikke forsynet
med en 0-leder, hvilket bl. a. forhindrede etablering af 230V afbryder- og stikkontakt i de enkelte boringer,
dernæst hindrede det etablering af langsom start og stop, så kaldt ”skånsom indvinding”. Til styring af
pumper blev samtidig lagt en fiberledning mellem boringer og vandværk.
Hvorfor ligger anlægsbudgettet ikke på hjemmesiden? Formanden: Anlægsbudgettet gennemgås på hver
bestyrelsesmøde og nødvendige og løbende justeringer fortages på disse møder. Bestyrelsen har derfor
valgt at anlægsbudgettet kun tilsendes interesserede andelshaver ved anmodning herom.
Har bestyrelsen taget stilling til hvorledes man vil forholde sig ved en evt. kommende forurening?
Formanden: Bestyrelsen har umiddelbar efter forureningen i juni 2016 evalueret situationen. Der var
problemer med en hurtig og effektiv information pr. mail, da vores mail-system ikke kunne håndtere
udsending af mange mail samtidig. Dette blev efterfølgende løst og fungerer nu tilfredsstillende.
Der er af bestyrelsen listet forskellige muligheder for nødforsyning, som tages i brug ved evt. kommende
forurening.
Det største problem var en hurtig information af turisterne i området, hvor de tre største
udlejningsbureauer blev informeret for videregivelse af information.
Der er fremstillet skilte med dansk, tysk og engelsk tekst, til opstilling strategisk i området, som henviser til
yderligere information på vandværkets hjemmesiden, ligesom Kolding Kommune har ladet fremstille
”kogeanbefaling” og efterfølgende ”ophævelse” med tysk og engelsk tekst.
Vores problem er fortsat husejere, som ikke har mail og som skal informeres pr. brev eller personlig, mundtil-mund info løste den aktuelle situation.
Bestyrelsen er kun bekendtgjort med to tilfælde af dårlig mave, som ikke kan udelukkes skyldes tilfældigt
sammenfald, da vandprøver meget hurtig efter ikke viste tegn på indhold af bakterier.
Der blev udtryk undren over at vandværket ikke har fundet årsagen til vandspildet i februar 2016:
Formanden: ja, det har desværre ikke været mulig og finde årsagen. Det er bestyrelsens opfattelse, at
udslippet er sket på stikledningen mellem forsyningsledning og indv. måler, hvorfor udslippet ikke kan
registreres af ejendommens måler, men alene på vandværkets hovedmåler.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Årsrapport for 2016:
Årsrapporten for 2016 er udarbejdet på grundlag af de nye regnskabsprincipper, hvilket Peder Nygaard fra
vandværkets revisorfirma gennemgik og forklarede.
Væsentlig ændring er, at årets resultat nu anføres som overdækning/underdækning i note 1 til
årsrapporten, hvorved årets resultat bliver 0.

Stillede spørgsmål:
Har vandværket en bestyrelsesforsikring?: Formanden: Ja.
Hvad har vandværket tegnet af forsikringer?: Formanden: Vandværket har tegnet en såkaldt basisforsikring
(bestående af lovpligtig arbejdsskadeforsikring, erhvervs- og produktansvarsforsikring og All Risk
erhvervsforsikring), dertil ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsesansvarsforsikring.
Alt tegnet i forsikringsselskabet TRYG.
Årsrapporten blev godkendt.

4. Fremlæggelse af Budget for 2016:
Budgettet for 2017, trykt på bagsiden af regnskabsfolder, blev gennemgås af revisor Peder Nygaard.

Stillede spørgsmål:
Hvad menes med ”Digital ledningsplaner”? Formanden: Vandværket er pligtig at stille oplysninger om
placering af vandledninger i offentlige arealer til rådighed for graveaktører, og at disse ledninger er
registreret digitalt i den fælles og offentlig tilgængelig ledningsportal LER.
Hvorfor er afsat beløb til ”Digital ledningsplaner” i 2016 ikke brugt?: Formanden: Det var planen i 2016 at
foretage manglende registreringer af ledninger i vores området. Dette blev udsat, da der var rigeligt at
arbejde med i 2016, renovering af vandværk, tilbygning til vandværk og installation af digitale måler i
området. Opgaven er udsat til 2018.
Budgettet blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen:
På valg er:

Anders Gustafsson – genvalgt
Ole Skov – genvalgt
Chris Gæmelke – genvalgt

Valg af suppleanter:
På valg er:

Niels Zoega - valgt
John Ullerup – valg

6. Valg af revisor:
På valg er:

Martinsen Rådgivning og Revision - genvalgt.

7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:
Der var modtaget forslag fra af Tommy Falk-Petersen, Binderup Strandvej 92 - 98.
Tommy Falk-Petersen redegjorde for forslaget og besvarede spørgsmål.

Spørgsmål / kommentarer til forslaget:
Indgår i forslaget overvejelser om en nedlæggelse af vandværket med tilhørende boringer?:
Forslagsstiller: Forslaget har alene til hensigt at afdække fordele og ulemper ved evt. samarbejde /
sammenlægning med et hvilket som helt nabovandværk.
Generelt: I debatten indgik forskellige spørgsmål omkring en evt. fysisk sammenslutning med et
nabobandværk.
Nødforsyning til og fra et nabovandværk.
Administrator for Bjert-Stenderup Vandværk, som er andelshaver i MOSVIG Vandværk, udtrykte at MOSVIG
Vandværk kunne påregne besparelser på op til 75%, ved en sammenlægning, hvilket ikke blev nærmere
redegjort for eller kommenteret/drøftet.
Formanden: Bestyrelsen har naturligvis diskuteret fremsat forslag fra Tommy Falk-Petersen, og med
tilslutning fra alle bestyrelsesmedlemmer vedtaget følgende udtalelse og stillingtagen til forslaget:

”Den siddende bestyrelse finder ikke anledning til, at indlede forhandling om samarbejde
eller sammenlægning med Bjert-Stenderup vandværk eller andet nabovandværker, da et
nært og godt samarbejde er etableret og fungerer tilfredsstillende med Bramdrupdam
Vandværk omkring forbrugsafregning, og med Martinsen Revision omkring den løbende
bogføring.
MOSVIG Vandværks nyrenoveret vandværk på Kystvej 102, med tilhørende nyrenoverede
boringer og ledningsnet er ”up to date”, og kan sikre vandværkets andelshaver godt
drikkevand til en rimelig pris mange år frem i tiden.
Skulle vores nabovandværker have et ønske eller behov for supplerende forsyning af vand
fra MOSVIG Vandværk, er bestyrelsen naturligvis villig at diskuterer og evt. indlede et
samarbejde herom, men bestyrelsen har p.t. ikke kendskab til et sådan ønske eller behov”.

Skriftlig afstemning - resultat: 28 JA, 31 NEJ og 1 VED IKKE. 3 undlod at stemme. Forslaget forkastet.

Forslag til ny vedtægt for MOSVIG Vandværk.
Bestyrelsen fremsatte forslag til ny vedtægt, med det formål at skabe harmoni mellem vedtægt og
regulativ, hvilket ikke er tilfældet med nugældende vedtægt.
Der er ikke ændret væsentlig i forhold til nugældende vedtægts indhold.
I den nye vedtægt er tilstræbt en mere tidssvarende og præcis formulering.
§ 5 ”Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt”. Den personlige og solidariske hæftelse er bibeholdt
uændret, og kan p.t. ikke ændres jævnfør § 12, uden accept fra vandværket finansielle kreditorer, Nordea
og KommuneKredit.
Ingen ”privat vandværk” er til dato gået konkurs, og dette vil formodentlig heller ikke ske.
Hvis det viser sig, vandværket ikke kan betale, sine regningerne, kan bestyrelsen bare hæve det ”fast årlige
bidrag”.
Ændring til et A.m.b.a. anbefales ikke af Danske Vandværker, da dette i forhold til det almindelige
andelsselskab reducerer tilliden til selskabet.
Ændring til et I/S anbefales ikke, da forholdet til SKAT ændres, således at SKAT eksempelvis kan kræver at
alle medlemmer registreres med personnummer, hvilket stiller skærpede krav til datasikkerhed, når
personfølsomme oplysninger skal håndteres.
I 2018 skal Danmark indordne sig under EU´s datalovgivning.
Der arbejdes i Danske Vandværker på, at indhentning og registrering af målerdata hos den enkelte
forbruger, undtages fra dataloven.
§ 8, 9 og 10 i den gamle vedtægt udgår, da indholdet fremgår af vandværkets regulativ.
§12 er tilpasset kravet til den nye regnskabslov, hvor ordene ”overskud” og ”underskud” erstattes af
ordene ”overdækning” og ”underdækning”

Spørgsmål/kommentarer til forslaget:
Generalforsamlingen havde bemærkninger til fremsat forslag til ny vedtægt således:
”§ 3 Medlemmer”, lig med forslag til ny vedtægt ”§ 3 Medlemmer”:
Teksten i nugældende vedtægt ønskes bibeholdt i ny vedtægt i sin fulde ordlyd.
”§ 13 Generalforsamling”, lig med forslag til ny vedtægt ”§ 8 Generalforsamling”:
Teksten og formuleringen tilpasses mail- og brevform, og annoncering i lokal avis udgår.
Der tilføjes og præciseres at indkomne forslag skal vedhæftes indkaldelsen.
”§ 12 Stemmeret og afstemninger”, lig med forslag til ny vedtægt ”§ 9 Stemmeret og afstemninger”:
Teksten i anden afsnit i nugældende vedtægt i sin fulde ordlyd, erstatter tilsvarende anden afsnit i forslag til
ny vedtægt.
Ovennævnte ændringer foretages og udsendes til endelig godkendelse sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen i 2018.

8. Eventuelt:
Ingen emner.

Afslutning:
Dirigent Peder Nygaard takkede for en god debat, samt god ro og orden.

Formanden: Tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og bestyrelsen ønsker alle en god
hjemtur og god sommer 2017.

Konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig i forlængelse af generalforsamlingen således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Ejnar Damkjær
Anders Gustafsson
Ole Skov
Ole Schultz
Chris Gæmelke

