
Referat af generalforsamling i Egå Vandværk a.m.b.a. d. 22.marts 2018 

 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent 

2.   Bestyrelsens beretning 

3.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4.   Indkomne forslag fra andelshavere eller bestyrelse 

5.   Fastsættelse af budget, herunder fastsættelse af takster. 

6.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år eller 

      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

      På valg er bestyrelsesmedlemmerne 

      Henrik Simonsen og Knud Østrup. 

7.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

      På valg er Mogens Nygaard. Nyvalg af en suppleant. 

8.   Valg af 1 – 2 interne revisorer og revisorsuppleant. 

      På valg er Vagn Grosen Anderssen og Knud Aage Eriksen. 

      På valg som revisorsuppleant er Troels Holdt-Nielsen. 

9.   Eventuelt. 

 

Referent: Jesper M. Andersen 

Til stede: 5 bestyrelsesmedlemmer, værkets 2 administrative medarbejdere,  

                 1 intern revisor samt 1 andelshaver. 

 

Generalforsamlingen blev budt velkommen ved formand Henrik Simonsen. 

 

 



Ad 1: 

Næstformand Henning Sørensen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere generalforsamlingen for lovligt indkaldt, jfr. 

Vedtægterne. Efter gennemgang af dagsorden, blev ordet givet til formanden. 

Ad 2: 

Formand Henrik Simonsen fremlagde bestyrelsens beretning, og sluttede af med at takke bestyrelse og 

ansatte for godt samarbejde. 

Andelshaver Peer O. Nielsen spurgte ind til sin bekymring om folketingets snak, om privatisering af 

vandværkerne i Danmark. 

Bestyrelsen mener dog dette for værende usandsynligt, da flere punkter taler imod dette. 

Der var en god debat, og beretningen blev vedtaget. 

Ad 3: 

 Knud Østrup fremlagde årets regnskab. 

Ingen bemærkninger, og regnskabet blev godkendt med stor ros fra generalforsamlingen. 

Ad 4: 

Ingen indkomne forslag fra hverken andelshavere eller bestyrelsen. 

Ad 5: 

Budget og vandtakst for 2018, blev fremlagt af Knud Østrup. 

Hertil ingen bemærkninger, og budget samt vandtakst blev godkendt. 

Ad 6: 

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Simonsen og Knud Østrup genvælges for en ny toårig periode. 

Ad 7: 

Mogens Nygaard blev genvalgt, men som ny 1.suppleant. 

Peer Otto Nielsen blev nyvalgt som 2.suppleant. 

Ad 8: 

Vagn Grosen Andersen og Knud Aage Eriksen blev genvalgt som interne revisorer. 

Troels Holdt-Nielsen genvælges som revisorsuppleant. 

 



Ad 9: 

Andelshaver Peer O. Nielsen spurgte ind til, hvorvidt Egå Vandværk er sikret, ved et evt. terrorangreb på 

vores vand. 

Trods der ikke findes lovgivning på dette felt, er Egå Vandværk langt fremme og godt sikret på flere måder 

med sikkerheden omkring vores drikkevand. 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet ved formand Henrik Simonsen, der takkede for fremmødet, og 

gav ordet frit. 

 

 

Bestyrelsesmedlem 

Jesper Mertz Andersen 

 

 

Dirigent Henning Sørensen 
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