
 

 

 

Referat fra Fårevejle Kirkeby vandværks generalforsamling 

 29.marts 2016 på Fårevejle Kirkebo 

 

Ernst startede med at byde velkommen til de fremmødte. 

1. Punkt på dagsordnen var valg af dirigent. Helge Hansen blev valgt. Helge kunne konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt varslet, i Det Nye Odsherred. 

2. Punk var bestyrelsens beretning. Ernst kunne fortælle at der i 2015 var udpumpet ca.40.000 m3 

vand, imod ca. 43.000 m3 i 2014.  Det havde ikke været nødvendigt at foretage investeringer i 

2015, da der ikke var opstået nogle brud eller lignende. I 2016 skal der investeres i en ledning fra 

vandværket til ”knolden” den vil koste ca. 30.000,- kr.                                                                                 

Kirsten er stoppet som kasserer og efterfølgende har vi entreret med Migrova som har overtaget 

bogholderiet. Alt er gået upåklageligt. Vi har et godt samarbejde med Migrova.                                      

Ernst oplyste at der er etableret en græskant omkring boringerne på 25 meter til marker. Det er en 

græskant som vi skal vedligeholde, men som landmanden skal lægge jord til.                                      

Til sidst takkede Ernst bestyrelsen for et godt samarbejde. 

3. Punkt var det reviderede regnskab. Susanne Hansen fra Revisionshuset i Holbæk gennemgik 

regnskabet og kunne konstatere et resultat 256.566,- før afskrivninger. Afskrivningerne beløb sig til 

640.180,- så det endelige resultat blev et underskud på 396.106,- regnskabet blev godkendt. 

4. Punkt var budget for 2016. Resultat før afskrivninger på 196.200,-  afskrivninger: 661.000,-                    

resultat efter afskrivninger på -448.000,-  budgettet blev godkendt. 

5. Punkt var behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 

6. Punkt var valg til bestyrelsen. På valg var Henrik Møller og Claus Sørensen. Claus blev genvalgt. 

Henrik er flyttet til Svinninge og modtager derfor ikke genvalg. I stedetblev Bent Kristiansen valgt.    

Som suppleant til bestyrelsen blev Torben Kristensen genvalgt. Ny suppleant blev Jens Jørgen 

Larsen. 

7.  Punkt var valg af revisorer. På valg var Connie Rasmussen og Helge Hansen. Begge blev genvalgt. 

Der blev ikke valgt suppleanter. 

8. Punkt var eventuelt. Ernst takkede Henrik og Kirsten for det store arbejde de har udført gennem 

årene. Derefter blev Jens Jørgen budt velkomme.                                                                                                

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde 

Til sidst takkede formanden for god ro og orden. 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 


