
GENERALFORSAMLING 2012- I/S LINDE VANDVÆRK 

 

Referat af Generalforsamling 
Linde forsamlingshus torsdag d.29. marts 2012 

 

 
Følgende deltog fra bestyrelsen: 

Karlo Gustavsen Formand 
Holger Brøns Jensen Kasserer 
Allan Holt  Sekretær 
Mogens Andreasen 
Brian Hviid (fraværende) 
 
Referatet 
Formanden bød på bestyrelsens vegne velkommen  
 

Udleveret på Generalforsamlingen: 
Regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 - 2011. 
Balance pr. 31. december 2011. 
Budget for 2012. 
 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne. 
1. Formanden foreslog Torben Madsen som dirigent - han blev valgt. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt varslet jf. vedtægterne. 
 

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Der blev bl.a. informeret omkring  følgende: 

 Ny tank og en ny pumpe først på året. Bakterier blev målt i vandet i en længere periode 
efterfølgende. Efter en massiv oppumpning af vand forsvandt bakterierne og de sidste 
måneder har vandprøverne været fine. 

 Der har været flere overgravninger af vandledningerne i sammenhæng med kloak arbejdet i 
byen. 

 Ny el-installation på vandværket også installeret i 2011. 

 Seneste vandprøve viste som sagt ingen bakterier eller andre høje tal. Nitrat dog målt til 52 i 
den sidste vandprøve. Kommunen vil først reagere ved en måling på over 60. Grænseværdien 
er på 50.  Brøndboren anbefaler evt. at løfte pumpen 2 meter, det vil muligvis hjælpe.  

 Kommende miljø grænse på 150 meter fra vandværket hvor der ikke må sprøjtes. Vandværket 
afholder udgiften til landmanden for ikke at sprøjte. 

 Af kommende tiltag er planlagt at vandværket skal kalkes. 
 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.  
 
Vandpriserne er ikke ændret i 3 år og vi holder den som den er i året der kommer. 
 
Ekstra udbetalinger mht. Vandprøver og ekstra opstilling af vandure, men ellers ser situationen ser 
fornuftig ud.  Årets resultat før renter blev på 8.508 kr. Likvide midler på 274.372 kr og tilgodehavende 
hos forbrugere på 134.961 kr. Lidt færre penge ind da forbruget af vand stadig falder en smule. 
Forbedringer vedr. vandværket i året omtalt under formandens beretning omfatter 152.519 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Kassereren fremlagde budgettet for 2012. 
 
Stort det samme budget som sidste år. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

5. Ingen indkomne forslag. 
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6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:  
 

Karlo Gustavsen  (genvalgt). 

Mogens Andreasen (modtager ikke genvalg) istedet indtræder suppleant; Kim Frandsen som 
bestyrelsesmedlem. 
Brian Hviid(på valg). I stedet forventes Torben Dragsbeck at indtræde som nyt bestyrelses 
medlem. 
 

7. Som revisor blev Peter Wiede genvalgt.  
 
 

8. Eventuelt. 
 
  

  
_______________ 

 Referatet godkendt d. 1. april 2012  
 
 

  
Karlo Gustavsen  
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Torben Madsen 
Dirigent. 

   

 

 

 


