
REFERAT

Generalforsamling i Tjebberup Vandværk onsdag d. 28.03.2018

                   

 Ad 1  Valg af dirigent: 

 Steen Harrsen valgt.  Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet. 17 

andelshavere mødt op. 4 fuldmagter afleveret til bestyrelsen.

Ad 2 Bestyrelsens beretning :  

Hans Thor Olsens beretning blev taget til efterretning, og vil blive lagt på hjemmesiden. Jørn Eichner 

orienterede om at reglerne i den nye persondataforordning, vil blive implementeret i Vandværkets arbejde. 

Spørgsmål fra Hans Günther Petersen om hvor rensevandet fra vandværket nu løber ud?   Hans Thor Olsen 

svarede at det løber ud syd for Bredetved Strandvej, på stykket ned mod skydebanen.

 Ad 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017.

Bo Wulffsberg redegjorde for 2017 regnskabet, der som tidligere er opstillet efter de  regnskabsprincipper, 

som Erhvervsstyrelsen kræver. Vandværkets økonomi skal hvile i sig selv, og derfor findes en konto for 

overdækning, der samler op på over / underskud. 

Regnskabet godkendt.

Ad 4 Budget 2018

Budgettet gennemgået

Winnie Sønder foreslog at opkræve et gebyr af dem der ikke har afleveret mailadresse, i stedet for at bruge 

penge på omdeling af meddelelser. Blev af dirigenten opfordret til at stille et konkret forslag til næste 

generalforsamling. Dirigenten henviste i øvrigt til, at detaljer i den daglige drift overlades til bestyrelsen.

Ad 5 Indkomne forslag.

Ingen forslag.

Ad 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen .

Hans Thor Olsen og Valter Vallentin genvalgt til bestyrelsen. 

Arne Kirkegård og Asger Højsted blev valgt som 1. og 2. suppleant.

Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.  

Jens Møller og Søren Larsen genvalgt til revisorer. 

Martine Boye Lund valgt som revisorsuppleanter.



Evt. 

Winnie Sønder gjorde opmærksom på en redaktionel fejl i Vedtægternes § 7.  En sætning var faldet ud : 

”fremsendes til samtlige andelshavere pr. mail”  Bestyrelsen sørger for at det bliver rettet.

Winnie Sønder mener der findes et vandstik, der kan gøres aktivt,  på ejendommem Tjebberupvej 75, 

selvom der har været lukket for vandet siden 2009. Bestyrelsen undersøger dette.

Steen Harrsen spurgte om der fandtes præcise tegninger over ledningsnettet.   Hans Thor svarede at der 

findes tegninger, men de er ikke 100 % præcise. Bestyrelsen har et ønske om at få digitaliserede tegninger 

over hele ledningsnettet, og der er sat penge af i budgettet til dette.

Spørgsmål til et afkalkningsanlæg. Hans Thor Olsen henviste til sidste års generalforsamling, hvor der ikke 

var flertal for at etablere dette.

Dirigent Steen Harrsen afsluttede generalforsamlingen og fik en vingave som tak for indsatsen.


