
Tørresø Strands Vandværk 
 

Ordinær generalforsamling 2013-03-20. 
Referat:  
 
Punkt 1. Valg af dirigent: 
  Henrik Lehn blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 

  Der var fremmødt 21 stemmeberettigede.  
 
Punkt 2. Formandens aflægger beretning om det forløbne år. 
  Formanden aflagde beretning, der henvises til formandens notat.  
   Hovedpunkter: 
 Tofteløkken er udstykket og vand etableret 
 45 gamle brønde skiftet 
 11 normale brud, + 6 i forbindelse med Vand Center Syds renovering af kloak m.v.  
Spørgsmål vedrørende: 
 Vand Center Syd og arbejde der skal udføres langs kysten i Nordfyns Kommune 
 Der står stadig vand i brønde også efter udvidet dræning af VSC 

Vi renoverer i takt med behov. 
 Undersøge mulighed for vand fra nærliggende vandværker hvis uheld er ude. 
  
Punkt 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 
  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for året 2012, detailleret og med gode henvisninger  
  til noter mv. 
  Spørgsmål der blev rejst: 
  Hvad er løn, hvem får hvad får hvad, kassereren oplyste at revisor anbefaler at man ikke angiver 

lønninger i regnskab, men kassereren orienterede mundtligt om løn til kasserer og formand, 
herunder at der udbetales diæter jf. statens takster til bestyrelsesmøder. Aflønning af kassereren og 
formand sker efter de anvisninger der er givet af Dansk Vandværksforening. 

  Øvrige spørgsmål til enkelt poster i regnskab, herunder vandanalyse, EDB  
 
Kan regnskab udsendes på forhånd, og hvad med referater af bestyrelsesmøder. 
  Vil blive lagt på hjemmeside når denne fungerer. 
 
Punkt 4. Budget for det kommende år. (2014)  
  Kassereren fremlagde budget og takstblad for året 2014. Ingen kommentarer til dette. 
 
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. 
  Der var ikke indkommet forslag. 
 
Punkt 6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant til bestyrelsen 
  På valg var Ole Klok, Nels Birkenfeldt og Niels Peder Aalund som modtog genvalg. 
 Alle blev genvalgt. 
  På valg til suppleant var Villy Johansen, Enebærvej 10,som blev valgt. 
 
Punkt 7. Valg af revisor 
 MS Revision fortsætter som ekstern revisor. 
 Ib Haug blev genvalgt som intern revisor. 
 
Punkt 8. Eventuelt 
   Lidt snak omkring manglende reetablering efter gravearbejde. Formand vil følge op fremover. 
 
 Referent:     Dirigent: 
 
 
Niels Peder Aalund    _________________________ 
     Henrik Lehn 


