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Harndrup Vandværk 
Generalforsamling Onsdag D. 11/3 2015 i Harndrup forsamlingshus 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kasseren fremlægger regnskabet. 

4. Kasseren fremlægger budget. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Niels Christensen, Jørgen Hansen og Børge Olsen, alle 

modtager genvalg. 

7. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen, på valg Lasse Beck. 

8. Valg af 1. revisor, på valg Palle Jensen. 

9. Valg af 1. suppleant til revisor, på valg Henry Friberg. 

10. Eventuelt. 

Valg af dirigent blev John Henry Hansen for de 3 generalforsamlinger, han konstaterede at 

Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

Formandens beretning: Lars berettede om årets gang i Vandværket, vi har i 2014 348 andelshavere (1 ny) 

og har solgt ca. 33.000 m3 vand og har haft et meget lille vandspild på 1,3 %, og han opfordrede som vanligt 

til at man checkede sit vandforbrug løbende for ikke at få unødigt vandforbrug/spild. Derefter fortalte Lars 

om renoveringen af vandværket, med opstart lige efter påske og forventet afslutning i uge 24, budgettet for 

renoveringen er ca. 1,8 mill. Kr., vi har allerede fået renoveret vores boringer, som bla. har medført en 

besparelse i el på ca. 5000,00 kr. Vi har fået ny hjemmeside i 2014 og har udskiftet 50 vandmålere til 

fjernaflæselige målere. Generalforsamlingen godkendte formandens beretning (der var ingen spørgsmål). 

Kasseren fremlagde regnskabet som viste et overskud på 251.432 som det blev besluttet at overføre til 

egenkapitalen, regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer. 

Kasseren fremlagde budgettet til orientering for generalforsamlingen. 

Indkomne forslag: der var ikke indkommet nogen. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, der blev foreslået genvalg og der var ikke yderligere forslag, så der var 

genvalg til alle 3. Valg af 1. suppleant, 1. revisor og 1. suppleant til revisor var også genvalg til alle uden der 

blev opstillet/foreslået andre kandidater. 

Under eventuelt var der ikke yderligere. 

Dirigent: John Henry Hansen 

 

__________________________ 

Formand: Lars Andersen      Næstformand: Jørgen Hansen      Kasserer: Børge Olsen 

_________________     _____________________      ________________ 

Sekretær: Edi Frederiksen      Best. Medlem: Niels Christensen 

__________________      _______________________ 


