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Den 20. februar 2011 blev udsendt følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget 2011 forelægges til godkendelse 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6. Valg af revisor 
7. Valg af suppleanter 
8. Behandling af indkomne forslag 

8a. Honorar til Formand og Kasserer 
9. Eventuelt 

Ad 1  Valg af dirigent 
Bo Christensen blev valgt til dirigent. 
 
Ad 2  Formanden aflægger beretning for det forløbne år 
Formanden gennemgik beretningen, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Beretningen blev godkendt.  
Ad 3  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Kassereren gennemgik regnskabet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Regnskabet blev godkendt. Det blev gjort opmærksom på, at de indestående beløb er blevet 
fordelt på flere pengeinstitutter. 
Ad 4  Budget 2011 forelægges til godkendelse. 
Kassereren gennemgik budgettet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Budgettet blev godkendt.  Opstilling af budgettet bør i fremtiden vise mere tydeligt, 
forventede aktiver og passiver. 
Ad 5  Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Finn Brøndum og Claus Skaanvad var på valg, begge blev genvalgt. 
Ad 6  Valg af revisor. 
Fortsættelse med OK revision blev godkendt. 
Ad 7  Valg af suppleanter 

Bo Christensen blev valgt og Niels Skovmand blev genvalgt 
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Ad 8  Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag var modtaget inden 15. februar 2011. 
Ad 8A Honorar til Formand og Kasserer 
Bestyrelsen foreslår et honorar til hhv Formand på DKK 5.000 og Kasserer på DKK 15.000 
om året. Forslaget blev vedtaget. 
 
Bestyrelsen fremsatte forslag til tilføjelse under vedtægts paragraf 10, stk 2 : 
 
”Indkaldelsen indeholder dagsorden for generalforsamling, regnskab for afsluttet år, budget for 
kommende år, takstblad for kommende år samt seneste vandanalyse. 
Andelshavere kan tilkendegive ønske om at modtage indkaldelsen via email. 
En sådan tilkendegivelse kan trækkes tilbage med 14 dages varsel, så indkaldelsen atter fremsendes 
som tidligere. 
Indkaldelsen kan altid rekvireres på print ved henvendelse til bestyrelsen og den vil være tilgængelig 
for download på vandværkets hjemmeside.” 
Ændring af vedtægterne kræver en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Ad 9  Eventuelt 
 
Forslag: at der udvikles en skabelon til indberetning af vandforbrug via e-mail. 
Ellers Ingen bemærkninger. 
 
 
Fremmøde: Bestyrelsen samt 3 andelshavere 

 
 
 
 
Referent: Marianne Therkelsen, 10 marts 2011 


