
Referat fra generalforsamling i Fårevejle Kirkebys Vandværk 26. Maj 2021 

1. punkt var valt af dirigent. Helge Hansen blev valgt. Helge kunne konstatere at generalforsamlingen 

var annonceret i avis og på hjemmeside, rettidigt. 

2. punkt var formandens beretning. Ernst kunne berette at 2020 havde været et godt økonomisk år. 

Ingen nævneværdige brud og i det hele taget små udgifter. Ernst fortalte at 2 ud af de 3 boringer vi 

har kører som de skal, og at den sidste nok snart skal tjekkes for okker. Vi har udpumpet godt 

43000 m3 vand gennem året.         

Til næste år, skal vi nok kigge på gamle ledninger på Bøgebjergvej samt nye digitale målere for at 

kunne mindske vandspild. 

Derudover fortalt Ernst om den twist der er med ejer af Bøgebjergvej 2A-E. 

Til sidst takkede Ernst bestyrelsen for godt samarbejde og hyggeligt samvær gennem året. 

3. punkt var det reviderede regnskab. Carina Berg fra Revisions-Huset gennemgik der reviderede 

regnskab. Resultatet blev før afskrivninger kr. 307.805,- Efter afskrivninger kr. -349.851,- resultatet 

blev godkendt. (se hele regnskabet på vores hjemmeside fkvand.dk 

4. punkt var budget for 2021. Efter afskrivninger forventes et resultat på kr. -727.000 se hele 

budgettet på vores hjemmeside fkvand.dk    

5. punkt var forsag om vedtægtsændring tillæg til §3. bestyrelsen foreslog at der i §3 skal tillægges 

følgende: For ejendomme, der er opdelt i rækkehuse elle lejelejligheder, regnes lejere som 

medlemmer af selskabet administreret af udlejer. 

Tillægget blev vedtaget. 

6. punkt var indkomne forslag. Bestyrelsen fremlagde skrivelse til ejer af Bøgebjergvej 2A-E om 

manglende betaling af 4 stk. tilslutningsbidrag samt udførelse af tilslutning til 5 stk. nye 

målerbrønde. Derudover manglede VVS installatør erklæring for lovlig udførelse af installationer. 

Der var stor opbakning fra generalforsamlingen til bestyrelsens tiltag om sende denne skrivelse til 

ejer.   

7. punkt var valg til bestyrelse. På valg var Ernst Jensen, Jørgen Boel og Anders Jensen. Alle blev 

genvalgt             

8. punkt var valg af suppleanter. På valg var Torben Bo Kristensen og Rene Nielsen. Begge blev 

genvalgt. 

9. punkt var valt af revisorer. På valg var Hege Hansen og Lilli Jørgensen. Begge blev genvalgt 

10. punkt var eventuelt. Ernst takkede for et godt år                                                                                                    


