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Referat af generalforsamling 

Dato  
Tid 
Sted 

26. februar 2019 
19.00 
Ugelbølle Forsamlingshus 

Referent Arense Nordentoft 

Fremmøde Vandværkets bestyrelse: 

Formand Preben Christensen 
Næstformand Henrik Bjørn 
Sekretær Arense Nordentoft 
Gunnar Højholt  
 

samt ca. 25 interessenter 

1 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Micha-
el Henningsen 

Michael Henningsen blev valgt til dirigent.  

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutnings-
dygtig i henhold til vedtægterne. 

2 Bestyrelsens beretning 

 Preben Christensen aflæg-
ger beretning. 

Beretning blev fremlagt af formanden. Beretningen lægges på Vandværkets 
hjemmeside snarest. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, og beretningen blev godkendt. 

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 Revisor Jesper Falk Han-
sen fremlægger regnska-
bet. 

Regnskab for 2018 blev udleveret til alle. 

Bestyrelsen havde valgt at lade revisoren, Jesper Falk Hansen fra Robæk, 
fremlægge regnskabet. Jesper gennemgik regnskabet for 2018. Regnskabet 
vil blive lagt på vandværkets hjemmeside.  

Der blev spurgt til den øgede gage til driftsbestyrer og formand. Stigningen i 
gager blev gennemgået ved generalforsamlingen i 2018 og er en følge af en 
opgørelse af tidsforbrug i 2017/2018.  

Regnskabet blev godkendt. 

4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

 Revisor Jesper Falk Han-
sen fremlægger budget og 
takstblad for 2019. 

Jesper Falk Hansen fremlagde hovedtallene i budgettet for 2019. 

Der var ikke spørgsmål til budgettet, og budgettet for 2019 blev godkendt. 

Takstbladet for 2019 blev omdelt. 

Der blev spurgt til den procentvist store stigning i prisen. Bestyrelsen svarede, 
at prisen afspejler de reelle omkostninger og derfor vil variere fra år til år. Sid-
ste år faldt prisen. Prisen på vand beregnes efter anvisninger fra Danske 
Vandværker. 

Ingen bemærkninger i øvrigt til takstbladet.  

5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

 På valg til bestyrelsen: 

 Preben Christensen og 
Gunnar Højholt.  

 Preben modtager genvalg. 

 Som suppleanter foreslås: 

 Gunnar Højholt og Anders 
Fjendbo. 

Preben Christensen og Peter Bornhardt stillede op til bestyrelsen og blev beg-
ge valgt.                                                        

Gunnar Højholt og Anders Fjendbo blev valgt som suppleanter. Gunnar Høj-
holdt er 1. suppleant. 
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6 Valg af revisor 

 Punktet udgår  Bestyrelsen har antaget den statsautoriserede revisor Robæk Godkendt Revi-
sionsaktieselskab til bogføring og revision, hvorfor punkt 6 udgår jf. vedtægter-
nes § 8. 

7 Behandling af indkomne forslag 

 Punktet udgår Der er ikke indkommet forslag. 

8 Eventuelt 

 Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne dels for centralt afkalkningsanlæg på vandværket, 
dels for adgang til egne data vedrørende vandforbrug på hjemmesiden. 

  Bestyrelsen vil undersøge priser og muligheder for begge dele. 

 Der blev spurgt hvorfor der er et gebyr for for sen måleraflæsning, når målerne er elektroniske. Det skyldes, 
at der stadig er en enkelt ikke elektronisk måler tilbage. Når denne er skiftet vil der ikke længere være brug 
for gebyr for for sen aflæsning.   

 

 
Ugelbølle den 26. februar 2019 
 
 
Dirigent:      

 Michael Henningsen     

 
Bestyrelsen:      

 Preben Christensen  Henrik Bjørn  Freddy Larsen 

      

 Peter Bornhardt  Arense Nordentoft   
 
 
 

 
 


