Referat fra Sømarkens Vandværks generalforsamling 2018 d. 14.5.2019 på Cafe Slusegård.
Der var 21 personer fremmødt.
Til mødet forelå flg. dagsorden:
Dagsorden til generalforsamlingen d. 14.maj 2019.
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år. (2018_Beretning til højre under Download filer)
3. Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse (2018_Regnskab til højre)
4. Budget for kommende år foreligges (fil 2019_Budget til højre)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
På valg er: Trygve Spanner Lund (modtager genvalg)
På valg er: Kaj Jørgensen (modtager genvalg)
På valg er: Anders Hjorth Jensen (modtager genvalg)
På valg er: ny suppleant. Efter Andreas Ipsens afgang er tidligere suppleant Ole Folkmann er
indtrådt i bestyrelsen.
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
Ad 2.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad 3.
Regnskabet blev godkendt. Dirigenten Anker Munch henviste til revisorernes påtegning om at
regnskabet indstilles til godkendelse.
Ad. 4:
Budgettet blev taget til efterretning. Driftsleder Anders Hjorth Jensen gjorde opmærksom på, at
budgettet vedr. vandanalyser er underbudgetteret, fordi der efter udarbejdelsen af budgettet er
kommet nye krav om vandanalyser. Der forventes en fordobling af disse udgifter.
Ad. 5:
Der var genvalg af bestyrelsesmedlemmerne: Trygve Spanner Lund, Kaj Jørgensen og Anders
Hjorth Jensen.
Ny suppleant blev Holger Funch.
Ad. 6:
Der var genvalg til revisor og revisorsuppleant.

Ad.7:
Ingen indkomne forslag.
Ad 8.:
Driftsleder og formand orienterede om nye tiltag i forbindelse med filtreringen for at undgå udsving
af nitritforekomsten.
Der blev også orienteret om bestyrelsens drøftelser med Teknik og Miljø i forbindelse med flow i
nødforsyningsforbindelser.
Under evt. oplyste Peer Riis fra Lyngvejens Grundejerforening, at han og nogen andre
grundejerforeninger arbejder på at få en Hjertestarter op ved Sømarkens Vandværk. De arbejder på
at skaffe midler til indkøb. Bestyrelsen fra Sømarkens Vandværk har tidligere tilkendegivet at
Sømarkens Vandværk vil finansiere det årlige strømforbrug.
Dirigenten påpegede at der i dagsordenen ikke var et punkt vedr. valg af stemmetællere. Formanden
tilkendegav at det vil man være opmærksom på næste år.
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 konstituerende møde. Og på dette møde
konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:

Trygve Spanner Lund
Ole Folkmann
Anders Hjorth Jensen
Jens Hjorth Jensen
Kaj Jørgensen

Suppleant:

Holger Funch

