
Generalforsamling 2022 – Svejbæk Vandværk 

15 personer til stede, 12 husstande repræsenterede. 

 

Velkomst ved Torben. 

 

1. Valg af dirigent 

Niels Erik valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/Torben Jensen 

Torben fremlægger beretningen. 

Klaus tilføjer at regning til forbruger kommer fra Silkeborg Forsyning, fordi de står for registreringen og 

opkrævningen. 

Johnny spørger hvor de små pesticidrester er målt. Det er ved afgang fra Vandværk, så niveauet ved forbruger må 

være på det samme lave niveau. Det er kun fundet i den ene af de to boringer som ligger med én meters mellemrum. 

Niels Erik anbefaler hyppig aflæsning af vandmåler, så man kan holde øje med om der sker noget med ens 

installationer. 

Johnny spørger om omkostningsniveauet for fjernaflæste målere. Generel diskussion. Også diskussion af hvorvidt det 

er belastende selv at årsaflæse måleren. 

Preben fremhæver at der på hjemmesiden kommer mulighed for tilmelding til nyhedsbreve sendt til e-mailadresser. 

Åse spørger om man kan tilmelde flere e-mailadresser. Det kan man godt. 

Diskussion af eventuelle gener i forbindelse med kommende reparationer og vedligeholdelser af ledningsnettet. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab v/Preben Jørgensen 

Indledningsvis gennemgik Preben det nye revisionssystem med to interne revisorer uden brug af ekstern revisor. 

Regnskabet er med Silkeborg Forsynings regnskabsservice udformet så det ikke er nødvendigt at en ekstern revisor 

betales for det samme. Som en overgang bliver det færdige regnskab alligevel gennemset af en Statsautoriseret 

revisor, så vi er sikre på at kvaliteten lever op til kravene. 

Regnskabet gennemgået. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Budget og priser for det kommende år v/Preben Jørgensen 

Budgettet gennemgået. 

Preben fremhæver, at budgettet er udformet før årsskiftet. Der er således ikke taget højde for den aktuelle 

internationale situation og de økonomiske følger heraf. Der er dog økonomi til i en periode at bære en del 

overskridelse af budgettet. 

Priser gennemgået. 

Budget godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg. 

a. Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:  

i. Flemming Fogtmann   modtager genvalg 

Genvalgt for to år 

ii.               Preben Jørgensen     modtager genvalg 

Genvalgt for to år 

b. Bestyrelsessuppleant:                  nyvalg 

David Getreuer valgt for et år. 

c. Intern revisor – 2 stk:                   nyvalg 

Svend Mortensen og Jeppe Skjerning valgt for et år. 

d. Intern revisorsuppleant:              nyvalg 

Niels Strandgård valgt for et år. 

7. Eventuel 

Ingen yderligere indlæg. 

 

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

 

    23-03-2022 Hans Jørgen Pedersen 


