Referat fra Sømarkens Vandværks generalforsamling 2019 d. 16.9.2020 på Pedersker
forsamlingshus. Oprindelig var generalforsamlingen planlagt til 12.5.2020, men grundet
coronakrisen blev den udsat.
Der var 15 personer fremmødt.
Til mødet forelå flg. dagsorden:
Dagsorden til generalforsamlingen d. 16.9.2020
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om det forløbne år.
4. Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse
5. Budget for kommende år foreligges
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
På valg er: Ole Folkmann (modtager genvalg)
På valg er: Jens Hjort Jensen (modtager genvalg)
På valg er: ny suppleant. Holger Funch (modtager genvalg).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er: Jens Otto A. Sonne og Henrik Westh Thorsen.
På valg er: Revisorsuppleant Thorkild Lund
8. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag inden fristen d. 15.4.
9. Eventuelt.
Ad 1.
Bestyrelsen pegede på Anker Munch som blev valgt
Ad 2.
Ejvind Hansen og Kirsten Jensen blev valgt til stemmetællere.
Ad 3.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad 4.
Regnskabet blev godkendt. Dirigenten Anker Munch henviste til revisorernes påtegning om at
regnskabet indstilles til godkendelse.
Ad. 5:
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad. 6:
Der var genvalg af bestyrelsesmedlemmerne: Jens Hjorth Jensen og Ole Folkmann
Holger Funch blev genvalgt som suppleant
Ad. 7:
Der var genvalg til revisor og revisorsuppleant.

Ad.8:
Ingen indkomne forslag.
Ad 9.:
- Der var meget lidt spørgelyst, men bestyrelsen blev rost for god ledelse af vandværket.
- Der blev spurgt ind til vandværkssamarbejdet mellem de private vandværker. Bestyrelsen
redegjorde for dette samarbejde.
- Driftsleder Anders Hjorth Jensen orienterede om status for ledningsregistreringsarbejdet
LER, og kunne oplyse om, at man selv kan se hvordan ledningerne er placerede på sin egen
grund på hjemmesiden www.sømarkensvandværkgis.vandnet.dk
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: Trygve Spanner Lund
Næstformand: Ole Folkmann
Kasserer: Anders Hjorth Jensen
Sekretær: Jens Hjorth Jensen
Menigt medlem: Kaj Jørgensen
Suppleant: Holger Funch

