
 

  Andelsselskabet  Maemosen’s  Vandværk 
 

Referat Af: 
 Ordinær Generalforsamling den 22-06 2015 kl.19,00 

Sted/ Hagenborgvej 3  
Fremmødte i alt 22 personer 

 
Dagsorden forelå. 

1.  Formanden bød velkommen til denne generalforsamling,   Gik 
derefter over til første punkt på dagsorden. Valg af dirigent. 

Den faldt på Hans Jørgen Larsen. Som modtog valget. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt, og er derfor beslutningsdygtig, Gav derefter ordet til 
formanden. 

 

2.   Formand  Erik Helvad 
     Fremlagde sin beretning. Det har været et meget turbulent              
     og pris krævende år for vandværket. Vores rentvandstank  
     var inficeret  med bakterier fra bier, som var kommet ind i  
     vandet. Der har været dykker nede i tanken og fandt at         
      udluftningsrøret på tanken var så utæt at bierne kunne   
      komme ind. Vi fik fra kommunen besked på at vi skulle koge 
      vandet inden brug. Imens tanken var under repr. Kørte vi 
      vandet uden om tanken. Det gav en del uro i vandværket. 
      Vi er nu fri af kogevands forbud. Rentvandstanken er i  
      orden, der er taget prøver som er positive. Formanden talte 
      om en kortlægning af vores vandområde i tilfælde af en ny  
      boring. Den skal ligge i Niels Kildegaard mark, som er bedst  
      egnet som vandforsyning. Så vi er nød til at købe eller leje  
      jord ved Niels Kildegaard. Formanden fortalte at fremover 
      ligger alle vandprøver på taarupportalen.dk så dem kan alle 
      med en PC gå ud og læse.  
      Formandens beretning gik til debat 
     
      Find Lange : han mente at det var bedst at købe jorden frem  
      for at leje 
      Formanden:  gav ham ret i dette 
 
 



 

      Jørgen Haushøj:   foreslog at vores udluftningsrør på tanken 
      skulle føres i vejret 
      Formanden:  mente at det kunne være en god ide 
 

      Beretningen gik til afstemning og blev godkendt  af alle 
 
 

3.   Regnskab v/ Kaj 
      Kaj gennemgik regnskabet med indtægter og udgifter. Han 
      oplyste også at det har været et dyrt år for vandværket med 
      den forurening af rentvands tanken, det har kostet 150.000 
      tusind kroner. Så vi ender med et underskud på 54.772 kr.  
      Det har også kostet en del kroner i vandanalyser. Der har 
      været en del forbruger, som ikke har aflæst og indsendt deres 
      målertal. Så det har smeden udført, det var en indtægt på  
      2.770 kr. 
 
      Regnskabet gik til debat. 
      Chalotte:  kom med et forslag om vi ikke skulle overgå til  
      E-mail system. 
      Svend Christensen:  ville høre om ny rørføring til ny boring 
      Formanden. Fortalte om ny rørføring 
      Anden pers.  Var det muligt at gå over til solenergi 
      Regnskabet blev godkendt af alle. 
 
4.   Fastsættelse af indskud    ( uændret ) 
 
5.   Valg af bestyrelsesmedlem. 
      På valg er Erik Helvad, Steffen Kildegaard, Svend Åge Bilde 
      Alle blev genvalgt 
 
6.    valg af suppleant 
       På valg er Jørgen Haushøj  han blev genvalgt 
 
7.    Ekstern revision ( BDO )  genvalgt 
 
8.    Indkomne forslag. 
       Der var forslag fra Ulrik Krener Grantoften 21 
       Det ligger ved Formanden. 



 

9.    Eventuelt. Kaffe og Pålægsbrød  samt øl og vand 
       Allis.  Mente at 200kr. For aflæsning af måler er for meget 
       Anden pers. E-mail er fremtiden, skal tingene lægges i E-boks 
       Bestyrelsen  vil se på dette 
 
       
       Formanden takkede for god ro og orden 

   
 
 

Mødet slut kl. 21,15 
Bestyrelsen er anno 2015 
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