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Der afholdtes ordinær generalforsamling tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 i Vellinge forsam-

lingshus. 

Antal mødte: 6 

Dagsorden 

Velkomst ved formanden 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår: Mogens Stougaard 

Generalforsamlingens godkendelse: 

Generalforsamlingen skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel – annonceret tirsdag den 

26. august og 2. september 2014. 

Generalforsamlingen skal være afholdt i september måned. 

Dagsorden skal være i overensstemmelse med vedtægten. 

BESLUTNING 

Mogens Stougaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen kunne godkendes som 

lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden Frans Tange aflagde på bestyrelsens vegne følgende beretning: 

I det forløbne år har vi fortsat udflytning af målerbrønde til skel, omlægning af ledninger hvor de 

har gået over privat grund til flere forbrugere mv. 

På vandværket har vi udskiftet udpumpningsanlægget og samtidig går vi over til automatisk 

skylning, hvilket udføres senere i år. 

Med hensyn til boringer arbejder vi på, at få disse styret, så oppumpningen foregår mere jævnt 

fra alle boringer for at spare energi og reducere tilkalkning af boringer. 

Vandspild er i år opgjort til 12,34 % mod 13,08 sidste år.  

Udpumpet vandmængde i 2013 152.802 m3 mod 146.172 m3 og solgt til forbrugerne i 2013 

133.951 m3 mod 127.046 m3 sidste år. 

Vandanalyser, der er i år udvidet med kontrol af pesticiderne CGA 62826 og CGA 108906 som 

begge er blevet konstateret i vores boringer. Pesticidet kaldes populært kartoffel pesticid, da det 

først blev fundet ved boringer tæt på kartoffelmarker. Myndighederne har ikke pt. taget stilling 

til, hvordan man skal forholde sig til stoffet. 
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Vi har besluttet at etablere råvandsstation over boring 1 

BESLUTNING 

Der var ingen bemærkninger til beretningen. 

3. Årsrapport 

Årsrapporten udviser et underskud på t. kr. -421 mod sidste år t. kr. -602 begge efter afskrivnin-

ger på hhv. t. kr. 690 og 695, så når der ses bort fra afskrivningerne, hænger likviditeten sammen 

i år med et likviditets overskud på t. kr. 269. I øvrigt henvises til årsrapporten. 

Egenkapitalen udgør t. kr. 30.563 mod t. kr. 30.952 sidste år, differencen svarer til årets under-

skud med tillæg af nye indskud t. kr. 33. 

Likviditetsmæssigt har vi omsætningsaktiver på t. kr. 2.051 og kortfristet gæld på t. kr. 422, hvor-

for der således er t. kr. 1.629 i likviditetsbeholdning. 

BESLUTNING 

Den revidere årsrapport blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Budget for det kommende år fremlægges 

Vi fremlægger i år budget for 2016, da budgettet for 2015 blev godkendt sidste år. Budgettet er 

indsat bagerst i årsrapporten og udviser et underskud på t. kr. 575 efter afskrivninger på t. kr. 

706, hvor ved der fremkommer et likviditets overskud på t. kr. 131. 

Alle takster er uændret. 

BESLUTNING 

Der var ingen bemærkninger til budget og takstblad for 2016. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen 

På valg for 2 år til bestyrelsen er: 

Kristian Andersen (modtager genvalg) 

Palle Knudsen (modtager genvalg) 

BESLUTNING 

Kristian Andersen og Palle Knudsen blev begge genvalgt. 

På valg for et år som suppleant til bestyrelsen: 

Kjeld Kramsbjerg Hansen (modtager genvalg) 
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BESLUTNING 

Kjeld Kramsbjerg Hansen blev genvalgt. 

6. Valg af revisor og revisor suppleant 

På valg for et år som intern revisor er: 

Kristian Iversen (modtager genvalg) 

BESLUTNING 

Kristian Iversen blev genvalgt. 

På valg som revisor suppleant 

Rikke Nørgaard (modtager genvalg) 

BESLUTNING 

Rikke Nørgaard blev genvalgt. 

7. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgår. 

8. Eventuelt 

 

Vi drøftede forløbet af målerbrønde ved skel, vandmålere og ibrugtagning af fjernaflæste måle-

re. 

Kristian Andersen orienterede om, at han var i gang med at udarbejde beskrivelse af vandværk 

mm. 

Referat og dirigent: 

  

Mogens Stougaard 

Bestyrelsen: 

 

      

Frans Tange  Jens Rasmussen  Mogens Stougaard 

Formand  Næstformand  Kasserer 

     

Kristian Andersen  Palle Knudsen 


