
Referat fra Sømarkens Vandværks generalforsamling 2012 d. 15.5.13 på Pedersker forsamlingshus. 
 
 
Der var 24 personer fremmødt. 
 
Til mødet forelå flg. dagsorden: 
 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år forelægges. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

På valg er: Trygve Spanner Lund (modtager genvalg) 
På valg er: Anders Hjort Jensen (modtager genvalg) 
På valg er: Kaj Jørgensen (modtager genvalg) 
På valg er: suppleant Ejvind Hansen (modtager genvalg) 

     6.    Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
             På valg er: Jens Otto A. Sonne og Henrik Westh Thorsen . 
             På valg er revisorsuppleant Thorkild Lund  

7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 
 
Ad 1. 
Bestyrelsen pegede på Flemming Kofoed som blev valgt. 
 
Ad 2. 
Formandens beretning blev taget til efterretning. 
Der var generel tilfredshed med vandværkets status, og der var positive kommentager til bestyrelsens 
vedligeholdelses og renoveringsplaner. 
Med hensyn til Sømarkens Vandværks hjemmeside kunne formanden supplere med at hjemmesiden har 
haft 496 besøgende i det sidste år. Heraf har der været 109 besøgende siden indkaldelsen til 
generalforsamlingen blev sendt ud. I Februar (lige efter regningsudsendelsen) var der 107 besøgende.   
 
Ad.3. 
Regnskabet blev godkendt. Dirigenten Flemming Kofoed henviste til revisorernes påtegning om at 
revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.  
Ad. 4. 
Budgettet blev forelagt. Driftslederen kunne præcisere at besparelser efter skift af forsikringsselskab, 
først slår igennem i 2014, grundet opsigelsesfrister mv., men også at vi har nytegnet forsikring for 
bestyrelsesansvar mv., så vi reelt er bedre dækket end tidligere . 
 
Ad.5. 
Trygve Spanner Lund, Anders Hjorth Jensen og Kaj Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. Ejvind 
Hansen blev genvalgt som suppleant. 
 
Ad. 6. 
Der var også genvalg til revisorer og revisorsuppleant. 



 
Ad. 8. 
Der er indkommet et forslag om at indkaldelse til generalforsamling mv. udelukkende udsendes over E-
mail.. Forslaget er indkommet for sent, og kunne derfor ikke komme på som et punkt på dagsordenen.  
Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen for 3 år siden opfordrede til at andelshaverne indsendte 
oplysning om deres E-mail adr., netop for at kunne udsende diverse informationer, 
generalforsamlingsindkaldelser mm. over mailsystemet, men bestyrelsen fik kun mailoplysninger fra 13 
andelshavere!! Bestyrelsen besluttede derfor, at vi fortsat vil udsende generalforsamlingsindkaldelse med 
brev som B-post, og i øvrigt henvise til hjemmesiden for oplysninger om budget, regnskab, 
vandanalyser mv.. 
     
 
Trygve Spanner Lund 
Referent. 
 
 
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen det første møde, og på dette møde konstituerede 
bestyrelsen sig som følger: 
 
Formand  Trygve Spanner Lund  
Næstformand  Andreas Ipsen 
Kasserer  Anders Jensen 
Sekretær  Jens Jensen 
Menigt medlem  Kaj Jørgensen 
 
Suppleant:  Ejvind Hansen 
  
         


