
 

Der indkaldes til ordinær 

 

GENERALFORSAMLING i 

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. 

Generalforsamlingen afholdes i Tirstrup Hallen 

lørdag den 24. okt. 2020, kl. 10:00  

 

 

 

                    Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Bestyrelsen foreslår advokatfuldmægtig Christopher Husum som dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

    Formand og Kasserer) 
 

3. De reviderede regnskaber for 2019 forelægges til godkendelse 

  Budget for 2020 og 21 forelægges til godkendelse  

 (se: årsrapport 2019 Vand-regnskab) 

 

4. Behandling af indkomne forslag: 

Da kapaciteten i vandværkets eksisterende filteranlæg er alt for lille 

foreslår bestyrelsen en udvidelse af vandværkets filteranlæg mv. (se 

bilag V1). 

• Det eksisterende serieforbundne filteranlæg på vandværket ændres til et 

parallelmonteret anlæg med en kapacitet på ca. 10-12 m3/t. Derudover 

monteres et nyt filteranlæg med 2 stk. 1000 l filterbeholdere med en 

kapacitet på ca. 14-16 m3/t 

• Der etableres ikke et filteranlæg i Pumpehuset, i stedet omlægges 

rørføringen fra boring-3 så råvandet føres til behandling på vandværket, 

før det sendes til pumpehuset. Den samlede kapacitet fra de 3 boringer 

udgør ca. 28 m3/t.  

 

Aage E. Nielsen opfordrer bestyrelsen til at undersøge og renovere 

ledningsnettet, da det er meget gammelt. Og det i stedet for at lave en 

tilbygning og udvidelse af filteranlægget (se bilag V2) 

 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 

Kasserer Kirsten Giversen genopstiller ikke og Flemming Jensen er afgået ved 

døden Der skal derfor vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen indstiller Henrik Deichmann til nyvalg til bestyrelsen.  

Henrik Deichmann indtrådte i bestyrelsen i stedet for Flemming Jensen og har i 

den forløbne periode vist sig som en værdig efterfølger.  

 

 



Bestyrelsen indstiller Anette Bak Pedersen, Egernvej, til nyvalg til bestyrelsen.  

Anette Bak Pedersen laver til dagligt både regnskab og bogføring for et firma i 

autobranchen og kandiderer derfor til posten som foreningens kasserer.     

  

 Valg af suppleanter: 

Anette Olsen, Syrenvej, opstiller 

 

 Der skal vælges yderligere en suppleant til bestyrelsen 
  

 

6. Valg af intern revisor og revisorsuppleant: 

 Revisor Doris Petersen stiller op til genvalg og foreslås genvalgt af bestyrelsen. 
  

 Der skal vælges en revisorsuppleant 
 

 

7. Eventuelt: 


