
Generalforsamling i Gadevang Vandværk – torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.00

Ad 1. Valg af dirigent.

Flemming bød velkommen og foreslog Poul Bønsøe som dirigent. Poul Bønsøe blev valgt. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen jfr. vedtægterne var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2. Beretning. 

Hans Chr. gennemgik på bestyrelsens vegne beretningen. Christina supplerede med en nærmere 
redegørelse omkring DMS. Flemming Thornæs kom med bemærkninger vedr. hjemmesiden og stillede 
spørgsmål omkring nødforsyningen. Flemming Strandby bemærkede, at arbejdet omkring udskiftningen af 
forsyningsledningen på Gadevangsvej, som er første del af projektet omkring nødforsyningen, snarest bliver 
sat i værk. Niels Castle Andersen spurgte, om vandet fra nødforsyningen kunne dække hele Gadevangs 
forbrug, hvilket blev bekræftet. Mia Rosman spurgte til vores vandanalyser. Der blev fortalt, at den store 
pakke vedr. vandanalyser blev brugt ved begge vores boringer, og på grund af DMS i den ene boring, blev 
der taget flere prøver. Torben Stockflet forhørte sig til kommunikationen ud til medlemmerne, og der blev 
meddelt, at der bliver brugt forskellige kommunikationsmidler. Der blev opfordret, til at man tit går ind på 
vores hjemmeside. Ebbe Bendixen foreslog, at man indhentede mailadresser, så man ad den vej kunne 
kommunikere med medlemmerne.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3. Regnskab.

Kassereren gennemgik hovedpunkterne i det uddelte regnskab. Indtægterne blev beskrevet. Vedr. 
udgifterne blev tildelingen af honorarerne omtalt. Udgifterne til reparationer og vedligeholdelse af 
anlægget er noget større end sidste år. Det skyldes specielt udgifter vedr. udskiftning af filter 2, udgifter 
vedr. de omfattende vandbrud, udgifter vedr. udskiftning af stophaner og udgifter til vandanalyser, som er 
eksploderet. Det er svært at forudsige, hvor meget udgifterne til reparation og vedligeholdelse bliver. Det 
varierer fra år til år. Flemming Thornæs spurgte til hvad det kommer til at koste, at få etableret 
nødforsyningen til Nyhuse Vandværk. Flemming svarede på spørgsmålet. I den forbindelse blev 
nødforsyningen og forsyningssikkerheden drøftet.

Regnskab og decharge blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 4. Valg af formand.

Bestyrelsen havde indstillet Christina Larsson til formand.

Christina blev valgt.



Ad.5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

Martin Slavensky blev genvalgt for en 2 årig periode.

Da Christina, som havde siddet i bestyrelsen som menig bestyrelsesmedlem, nu er blevet valgt til formand, 
er hendes plads som menig bestyrelsesmedlem nu blevet ledig. Bestyrelsen havde indstillet Kim Nysted til 
denne post. Kim blev valgt, dog kun for 1 år.

Da Kim Nysted, som var valgt som 1. suppleant ved den forrige generalforsamling, og Niels Castle Andersen 
ikke ønskede genvalg som suppleant, skulle der findes 2 nye suppleanter. Mia Rosman blev valgt som 1. 
suppleant. Det var ikke muligt at finde en 2. suppleant blandt de fremmødte.

Ad. 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Vores revisor igennem mange år, Poul Bønsøe ønskede ikke at fortsætte. Bestyrelsen havde indstillet Ebbe 
Bendixen til denne post. Ebbe blev valgt. Erik Hansen blev genvalgt som den anden revisor. Eric Storch blev 
genvalgt som revisorsuppleant.

Ad. 7. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 8. Eventuelt.

Casper Bartholin ville høre om, hvem, vi havde tænkt os, skal træde ind i stedet for Keld, som ønsker at 
stoppe som passer af vandværket. Claus Larsen blev nævnt som mulig afløser for Keld.

Flemming takkede Poul Bønsøe for hans mangeårige virke siden 1973 som revisor for vandværket.

Christina takkede for valget og takkede forsamlingen for den gode tilslutning til vandværket.

Referent: Hans Chr. Hede Jensen                                                      Dirigent: Poul Bønsøe

                                                      Formand: Christina Larsson



              


