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Referat
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Bestyrelsen foreslår Anette / Godkendt
Referent: Bestyrelsen foreslår Liva / Godkendt
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via brev eller mail.
Der er 8 fremmødte samt bestyrelsen.
2. Godkendelse af bestyrelsens
bestyrelsens beretning (Bilag A)
Der er udsendt en skriftlig beretning sammen med indkaldelsen. Dirigenten spørger forsamlingen
om beretning ønskes oplæst, men dette er der ingen ønsker om. Vigtige punkter fremhæves, samt
kommenteres. Der fremhæves særligt at afregningsperioden ændres, samt at der kommer nye
forhøjede takster pr. 1/6 2022. Der påpeges af Jan, at der i beretningen står, at den samlede PFAS
værdi er 0,00016 mikrogram. Dette er ikke korrekt. De 0,00016 mikrogram er værdien for PFOS.
Den korrekte værdi for den samlede mængde af alle PFAS-forbindelser er 0,00069 mikrogram.
Beretningen kan, med denne rettelse, godkendes.
Bestyrelsen takker den tidligere bestyrelse for al deres hjælp i løbet af året.
3. Godkendelse af regnskab 2021 (Bilag B)
Regnskabet gennemgås. Spørgsmål fra Helge vedr. kompensation af beskyttelsesområdet hvoraf vi
indvinder grundvand (BNBO). Der er pt. Ingen kompensation da de omkringliggende marker dyrkes
økologisk. Regnskabet får ros fra den tidligere bestyrelse. Regnskabet godkendes.
4. Godkendelse af budget for kommende år
Godkendelse af revideret budget for 2022 og budget for 2023 / Godkendt
5. Behandling af indkomne forslag:
forslag
Ingen indkomne forslag
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6. Valg til bestyrelse
På valg:
Kristian Nielsen - modtager genvalg / Valgt
Iben Storm - modtager genvalg / Valgt
Derudover vælgers 2 suppleanter for en etårig periode. Birgit Munksdorf modtager valg / Valgt
Der er ingen opstillede suppleanter til 2. suppleant. Det godkendes af de fremmødte at bestyrelsen
kan fortsætte sit arbejde med kun 1 suppleant frem til næste generalforsamling hvor vi håber at
kunne stille med en 2.suppleant
7. Valg af intern revisor Stani Wrona modtager valg / Valgt
Vi beholder den eksterne revisor, indtil videre frem til næste Generalforsamling.
8. Evt.
Evt.
Forslag fra Bjørnbak om en form for ”Åbent Hus” dag eller ”Vandværkets Dag”, hvor der fortælles om
vandværket. Det er en god idé og bestyrelsen har talt om det.
Hans spørger til om der foreligger konkrete planer for tilslutning af den nedgravede
nødforsyningsstreng. Det er der ingen planer om, og der er ingen penge til projektet foreløbig.
Der er generelt ros til bestyrelsens arbejde.

Referent Liva Nielsen- sekretær Verup Vandværk

