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1. Valg af dirigent
Kurt Sørensen blev valgt som dirigent. Han kunne efterfølgende konstatere at varsel på 14 dage for
indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt, men ikke afholdt inden april jvf vedtægterne.
Den sene afholdelse skyldes COVID-19 samt sommerferie. Ingen af de fremmødte havde protester
mod at generalforsamlingen kunne afholdes.
2. Formandens beretning
Beretningen fra formanden Arne Nilsen.
Kommentar: Ønske om at referatet bliver tilgængelig på hjemmesiden. Bestyrelsen lovede at dette
vil ske.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019
Jens gennemgik tallene for regnskabet for 2019.
Kommentar Der var ønske om at få uddybende svar på udgifter på note 2, pga. større udgifter i
forhold til 2018 resultatet.
Spørgsmålet fra medlem om foreningen har for stor likvid kapital i en bank? Formanden svarede at
foreningens kapital er faldet til 350.000 kr så dette er ikke noget problem og forventes heller ikke at
blive det i den kommende tid.
Der har været en øgning i værdiansættelsen og det blev sat spørgsmål fra et medlem om den er
korrekt? Spørgsmålet er stillet i tilfælde af at vandværket skulle overgå til f.eks. Kalundborg
Forsyning. Svaret fra Revisoren var at værdiansættelse altid er behæftet med en vis usikkerhed.
4. Budget for 2020

Gennemgået af Jens
Kommentar til at udgifter til vedligeholdelse af boringer, øges fra 10.000 kr til 110.000 kr. Svar fra
formanden var, at der ikke er planlagt større vedligehold, men kan det blive nødvendigt at udføre
opgaven i løbet af året.

5. Indkommende forslag
Der er ikke modtaget forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Arne Nilsen, Ole Lundgaard og Steffen Sørensen var på valg og alle modtog genvalg.
7. Valg af bestyrelses suppleant
Rene Larsen var på valg og modtog genvalg
8. Valg af revisor
Kurt Sørensen var på valg og modtog genvalg . Revisor suppleant Ole Mathiesen var på valg og
modtog også genvalg
9. Evt.
Der var ønske om at få ændret §5 så fra at medlemmerne hæfter solidarisk til at det er et
andelsselskab med et begrænset ansvar. Det blev besluttet at bestyrelsen skal drøfte dette forslag
og andelshaveren har også mulighed for at stille forslaget til næste generalforsamling.
Medlemmer på Borrehøj kunne fortælle at de stadig har trykfaldsproblemer i perioder. Medlem fra
Gartnervænget kunne berette om det samme. Forskellige årsager til problemet blev diskuteret og
der var ønske om at få sat en log på ledningen for at få belyst problemet. Bestyrelsen vil bede om at
få vandværkets smede til at undersøge problemet.
Et medlem mener at udfældning af kalk er blevet værre indenfor det seneste år.
Et andet medlem ønskede at bestyrelsen så på mulighederne for at få billigere strøm fra alternative
energikilder som f.eks solceller.

