
Generalforsamling 2021 
17 personer til stede, 14 husstande repræsenteret. 

Velkomst ved Torben Jensen. 

1. Valg af dirigent 
Niels strandgård valgt 

Præsentation af de deltagende. 

2. Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen 
Flemming spørger til udpumpningens størrelse, hvilket der redegøres mere detaljeret for. Birgitte spørger 

til planerne for grunden for enden af Lynggårdsvejs vestlige stikvej. Der er potentielt mulighed for nogle 

nytilslutninger. Men tilsyneladende haster det ikke, da vi ikke har forespørgsler om nogen. Flemming roser 

vandkvaliteten. Diskussion af mulighed for sammenlægning til Silkeborg Forsyning, som dog P. T. ikke 

forekommer relevant. Vandværkets tilstand og drift er så god at det ikke er relevant. 

3. Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen 
Gennemgang af regnskab. 

Klaus spørger hvorfor vandmålere afskrives med et fast beløb. Det skyldes at vi kører med samtidig 

udskiftning af vandmålerne ved alle forbrugere. Derfor en lineær afskrivning, da vi kender den forventede 

levetid, og ikke en procentuel afskrivning. David spørger om afskrivningstiden for ledningsnettet. 20-40 år, 

alt efter hvad der er tale om.  

Regnskab godkendt. 

4. Budget og priser for det kommende år v/Preben Jørgensen 
Gennemgang af budget og takstblad. 

Spørgsmål om hvad der skal ske, når de eksisterende vandmålere er afskrevet. Der er kommet nye regler, 

og vi kan på baggrund af stikprøvekontroller vurdere om hele partiet er modent til udskiftning. Erfaringen 

er at vores vand er så blødt, at sliddet på målerne ikke er særlig stort, så de holder ret længe. Vi har endnu 

ikke besluttet hvad vi gør når målerne skal skiftes. Funktionelt kan det tilsyneladende sagtens lade sig gøre 

at overgå til fjernaflæsning af målerne. Men disse er væsentlig dyrere end de selvaflæste. 

5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. 
Niels Strandgård opfordrer generalforsamlingen til at opfordre til forhøjelse af honoraret. Den til den tid 

siddende bestyrelse må takke og tænke over det. 

6. Valg 
Revisorproblematikken gennemgået af Preben Jørgensen, med forklaring på hvorfor der i år skal vælges to 

interne revisorer på generalforsamlingen. 



a. Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer: 

i. Torben Jensen                   modtagen genvalg – Genvalgt for to år 

ii. Hans Jørgen Pedersen     modtager genvalg   - Genvalgt for to år 

iii. Klaus Kirkegaard                 modtager genvalg – Genvalgt for to år 

b. Bestyrelsessuppleant:          nyvalg 
David Getreuer valgt for ét år. 

c. Intern revisorer – 2 stk.:        nyvalg 
Svend Mortensen  og Jeppe Skjerning begge valgt for ét år. 

d. Intern revisor suppleant       nyvalg 
Allan Rosenberg valgt for ét år. 

7. Eventuelt. 
Ingen yderligere indlæg. 

 

 

Torben takker af, og der sluttes af med lidt godt at spise. 

 

 

 

 

    07-10-2021 Hans Jørgen Pedersen 


