
 

 

GENERALFORSAMLING 

Torsdag d. 17 september 2020, Brændekilde forsamlingshus  

 

1. Valg af dirigent  

a. Flemming Rytter valgt.  

b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til 

vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning  

a. Ved formand Tage Rasmussen - Beretning vedhæftet  

Beretning godkendt af generalforsamlingen. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

a. Kasserne har desværre fået forbud mod at deltage af sin arbejdsgiver grundet Corona. 

b. Der var spørgsmål til stigende udgifter til ledningsnet, modregnes af tilslutnings afgift.  

c. Regnskab godkendt.  

4. Budget til de/de kommende år forelægges til godkendelse  

a. Grundet Corona overføres budget 2019 til 2020 da der er stor usikkerhed omkring 

punktafgifter.  

5. Behandling af indkommende forslag.  

a. Forslag fra bestyrelsen til fremtidssikring /automatisering af vandværket. 

b. Søren fra Knaarborg Smedie demonstrerede Blue Control fra Brylle vandværk.  

Der blev stillet flere interessante spørgsmål fra forsamlingen, som alle blev besvaret af 

Søren 

c. Lars Pihl Fly vist økonomien i ovenstående.  

Forslaget taget til efterretning af generalforsamlingen som opfordrede til at forsætte 

arbejdet.  

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 

a. Tage Rasmussen (villig til genvalg)  

i. Valgt  

b. Brian Stuwe Poulsen ( Villig til genvalg)  

i. Valgt  

c. Emil Kiær Isakasen (ønsker ikke genvalg)  

i. Kristian vO’Reilly Poulsen valgt  

d. Suppleant Kristian O’Reilly Poulsen er på valg  

i. Per valgt som suppleant  

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

a. Bestyrelsen forslår at der fremadrettet kun er en revisor, generalforsamlingen besluttet 

dog at der skulle vælges en suppleant. . 



i. Hans Christian Strib valgt som revisor.  

ii. Søren valgt som suppleant.  

8. Eventuelt  

Bent Lollesgaard fortalt om sit virke i danske vandværkers region Fyn’s bestyrelse samt bestyrelsen 

for Dansk vandværker.  Han orienterede også om Danske vandværkers arbejde indenfor sikring af 

rent drikkevand samt andre politiske interesse områder så som Baltic Pipe og BNBO samt 

konsekvensen af disse for de enkelte vandværker.  Der blev også informeret omkring strategien for 

Dansk vandværker, hvor der arbejdes for forbruger ejet vandforsyninger. 

 

Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden på generalforsamlingen.  

 

 

 

 

 

  

Referant      Dirigent  

Lars Pihl Fly      Flemming Rytter  


