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1. punkt var valg af dirigent. Helge Hansen blev valgt. Helge bekræftede at generalforsamlingen var
varslet i diverse medier rettidigt.
2. punkt var formandens beretning. Ernst kunne berette om et år med små udgifter. Der var kommet
4 nye forbrugere på Bøgebjergvej. Udpumpningen ligger rimeligt stabilt, i år på ca. 42.000 m3.
På grund af de nye regler om vandbeskyttelsesområder, skal vi til at forhandle med Maglemosegård
om et drift tilskud vedrørende marken nordøst fra vandværket.
Ved en vandprøve, blev der målt colibakterier. Næste måling viste ingen ting. Der blev fundet et par
borebiller i beholderen.
Vi har et vandspild på 17%. Reglerne siger at det må være max 10%. Derfor skal vi have sat 3 nye
målere op på ”knolden” så vi bedre kan identificere eventuelt vandspild. Vi skal også aflæse målere
i hele byen en gang om måneden, så vi hurtigere sporer en utæthed hos forbrugerne.
Julefrokost og udflugt blev det ikke til i 2021. dette skal der rodes bod på i 2022.
Til sidst takkede Ernst bestyrelsen for et godt samarbejde i 2021.
3. punkt var gennemgang af det reviderede regnskab. Carina Berg fra Revida Revision gennemgik
regnskabet. Resultatet blev før afskrivninger kr. 312.833,- Efter afskrivninger kr. -350733,resultatet blev godkendt. Se hele regnskabet på vores hjemmeside Fårevejle Kirkeby Vandværk >
Forside (fkvand.dk)
4. punkt var gennemgang af budget for 2022. Carina gennemgik budgettet. Da der forventes nogle
investeringer i det kommende år, forventes der et resultat før afskrivninger på kr. -89.000 og efter
afskrivninger kr. -749.000,-. Budgettet blev godkendt. Det fulde budget ligger også på
hjemmesiden.
5. punkt var behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag
6. punkt var valg til bestyrelsen. På valg var Claus Sørensen og Bent Kristiansen. Begge blev genvalgt.
7. punkt var valg af suppleanter. På valg var Torben Christensen og Rene Nielsen. Begge blev genvalgt
8. punkt var valg revisorer. På valg var Lilly Jørgensen og Helge Hansen. Begge blev genvalgt.
9. punkt var eventuelt. Der blev talt frit over bordet. Helge Hansen kunne derefter takke for god ro og
orden.

