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Ordinær generalforsamling 23. marts 2017. 
Referat:  
 
Punkt 1. Valg af dirigent: 
  Henrik Lehn blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 

  Der var fremmødt 19 stemmeberettigede.  
 
Punkt 2. Formandens aflægger beretning om det forløbne år. 
  Formanden aflagde beretning, der henvises til formandens beretning.  Godkendt. 
 Fremlæggelse af kort beretning omkring, drift, brud, vedligeholdelse af brønd med  
 anboringer. Lidt omkring målinger af vand og vandprøver. 
 Pilevej 3 Hvorfor skal målere i brønd ved skel. Besluttet af generalforsamling i 1993. 
 Husk at oplyse mail og mobilnummer til info omkring drift. 
  
Punkt 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for året 2016, detailleret og med gode henvisninger  
  til noter mv. 
  Årsregnskabet har ændret opstillingsform jf afgørelse fra flere myndigheder. Dette i lighed med    
      sidste år. 
  I regnskabets note 4 Administrationsomkostninger var lønninger specificeret. 
  Regnskab bliver lagt på hjemmeside. 
 
Punkt 4. Budget for det kommende år. (2018)  
  Kassereren fremlagde budget og takstblad for året 2018. Ingen kommentarer til dette.  
  Takstblad som del af regnskabet.  
   Ændre i opstilling af budget i så over- underdækning fremgår af opstilling. 
   Anmode om at ændret opstillingsform for at skabe mere informationsværdi.  
 
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. 
  Det var ikke indkommet nogen forslag 
 
Punkt 6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant til bestyrelsen 
  På valg var Nels Birkenfeldt, Ole Klok og Niels Peder Aalund som modtog genvalg. 
 Alle blev genvalgt. 
  På valg til suppleant var Villy Johansen, Enebærvej 10, som blev genvalgt. 
 
Punkt 7. Valg af revisor 
 MS Revision fortsætter som ekstern revisor. 
 Ib Haug blev genvalgt som intern revisor. 
 
Punkt 8. Eventuelt 
   Lidt snak omkring diverse småting. 
   Udsendelse af aflæsningskort, ikke udsendt af Administrationscenter Fyn. 
   Vi kender ikke den eksakte årsag til svigtet for udsendelse, men beklager dette.  
 
 Referent:     Dirigent: 
 
 
Niels Peder Aalund    _________________________ 
     Henrik Lehn 


