
Referat fra Sømarkens Vandværks generalforsamling 2017 d. 15.5.2018 på Cafe Slusegård.

Der var 26 personer fremmødt.

Til mødet forelå flg. dagorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse

4. Budget for kommende år foreligges

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

På valg er: Andreas Ipsen (modtager genvalg)

På valg er: Jens Hjorth Jensen (modtager genvalg)

På valg er: suppleant Ole Folkmann (modtager genvalg)    

6. Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg er: Jens Otto A. Sonne og Henrik Westh Thorsen.

På valg er: Revisorsuppleant Thorkild Lund

7. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag inden fristen d. 15.4.

8. Eventuelt.

Ad 1.

Bestyrelsen pegede på Anker Munch som blev valgt. 

Formanden oplyste at vores tidligere dirigent Flemming Kofoed som har haft hvervet i mange år på 

vandværkets generalforsamling, pludselig afgik ved døden i febr. 2018. Æret være hans minde.

Ad.2 

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 3.

Regnskabet blev godkendt. Dirigenten Anker Munch henviste til revisorernes påtegning om at 

regnskabet indstiller regnskabet til godkendelse.

Ad 4. 

Budgettet blev forelagt og taget til efterretning.

Ad 5.

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne: Andreas Ipsen og Jens Hjorth Jensen.

Ole Folkmann blev genvalgt som suppleant.

Ad. 6. 

Der var genvalg til revisor og revisorsuppleant.

Ad.7.

Ingen indkomne forslag.



Ad 8. 

Under evt. blev det foreslået, at man stadig forsøger at få e-mailadr på andelshaverne og anvender 

e-mails til information om:  generalforsamling, ledningsarbejder/driftsforstyrrelser mv..

Der blev også talt om muligheden for at bruge sms til disse informationer.

Bestyrelsen vil gerne undersøge om muligheder og omkostninger ved at bruge den service. Vi vil 

bl.a. spørge firmaet Rambøl som er leverandør af vores edb-vandværksprogrammer om disse 

muligheder.

Det blev også foreslået at indkaldelsen til Generalforsamling fremstår tydeligere på årsregningen 

som udsendes i februar.

Efter behandlingen af dagsordenens punkter takkede formanden dirigenten Anker Munch for 

varetagelsen af dirigenthvervet, og der blev derefter budt på kaffe og kage.

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 Hjorth Jensen

Sekretær: Jens Hjorth Jensen

Menigt medlem: Kaj Jørgensen

Suppleant: Ole Folkmann

  

    

    


