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DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S 

 

Referat fra generalforsamling lørdag d. 11 juni 2016 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af sidste års regnskab 

4. Budget for det kommende år 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen:  

På valg er Søren Roulund 

 Thorkild Brinch Lindquist 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:  

På valg er  Jens L. Torp 

 Vakant 

8. Valg af 1 kritiskrevisorer:  

På valg er  Mogens Rootbøll 

9. Valg af 1 kritiskrevisorsuppleanter:  

På valg er  Ole Jacoby 

10. Eventuelt 
 

21personer deltog i generalforsamlingen. 
 

Generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent: 

Valgt blev Kaj Jessen. 

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet som bilag (Se Bilag 1 11-06-2016) 

Spørgsmål til beretningen: 

Vang Brøndum: Hvor mange vandværker er der tilslutte FSE? 

Thorben Lindquist (TL): FSE leverer vand til 8 værker. Der har tidligere været 9, men Lam-

høj er blevet lagt sammen med Begtrup. Det havde et problem da de var få forbrugere. 

Else Ahlm: Er den tekniske tilstand på værket god nok? 

TL: Vi har nok det bedst vedligeholdt vandværk. De andre bruger højdebeholdere hvilket 

kan give faldende tryk ved stort forbrug. 

Bent Pedersen: Hvis vandværket går over til udelukkende at bruge elektronisk kommunika-

tion. Hvad så med os der ikke har en computer? 

TL: Vi er opmærksom på problemet. Det vil være en glidende overgang, men de der ikke 

har mulighed for at bruge en PC vil fortsat fremover modtage post gennem postvæsenet. 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Regnskab: 

Regnskabet for året 2015 blev forelagt af Lone Møller. (Se regnskabet på hjemmesiden) 

Resultatopgørelse og balance blev gennemgået. 
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Spørgsmål til regnskabet: 

Vagn Brøndum: Er det nødvendigt at have over 500 tKr. på bogen? 

Lone Møller: Vi har lige betalt moms på 215 tKr. så beløbet er et øjebliksbillede pr. 1. janu-

ar, og er nødvendigt, da der kun kommer penge ind en gang om året 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Budget: 

Driftsbudgettet blev gennemgået af TL. (Se bilag 2 11-6-2016) 

 

Spørgsmål til budgettet: 

Anne Ejsing: Budgettet afspejler det de faktiske forhold? 

TL: Kommunen forlanger at vi udfærdiger et budget for de næste 5 år. Det er svært at forud-

se hvad det kan ske, så det vil løbende blive justeret. 

Budgettet blev godkend. 

 

5. Indkomne forslag: 

Ingen forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen: 

Genvalgt blevSøren Roulund og Thorkild Brinch Lindquist. 

 

7. Valg af 2 suppleanter: 

Genvalgt blev Jens L. Torp. 

Bestyrelsen blev pålagt at finde en 2. suppleant. 

 

8. Valg af 1 kritisk revisor: 
Da Mogens Rottbøll er ansat som revisor og ifølge nye regler for regnskaber udført efter 

klasse A, er det pr. 1. januar kommet en lov der bestemmer, at en revisor ikke måtte revi-

dere en anden revisors regnskab, derfor blev han tvunget til at trække sig. Suppleanten Ole 

Jacoby trådte til som kritisk revisor og blev genvalgt. 

 

9. Valg af kritisk revisor suppleant: 
Anne Ejsing blev valgt. 

 

10. Eventuelt: 
Vagn Brøndum efterlyste en oplysning på indkaldelsen om, at der var smørrebrød bagefter. 

Det kunne måske øge deltagerantallet. 

TL ville sørge for at det kom på til næste år. 

 

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og sluttede generalforsamlingen. 

TBL takkede for fremmødet og ønskede alle en god sommer. 

 

Referent Jens Jørgen Simonsen 

 


