
Referat af Ordinær Generalforsamling I  

Gøderup Vandværk I/S  

Torsdag den 17. marts 2016 kl i Gøderup 

 

Dagsorden Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen 
med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

Knud Larsen blev valgt som dirigent. Simon Christensen blev valgt som referent  

2. Bestyrelsens beretning  

Vi kan endnu engang sige til hinanden at vi drikker vand der lever op myndighedernes 
krav. Gøderup Vandværk leverer vand der ligger under gældende grænseværdier på 
alle parametre. Eurofins, der varetager vores analyseprogram på baggrund af 
drikkevandsbekendtgørelsen, har ikke haft anmærkninger til vores vandkvalitet det 
seneste år.  

Vi har været forskånet for ledningsbrud i det forløbne år. Men er i gang med at 
etablere en plan for hvorledes vi bør vedlige holde nettet. Det drejer som om at 
lokalisere de områder der bør stå forrest når det drejer sig om at forny 
forsyningsledninger.  

Renoveringer på værket er ligeledes et område vi har fokus da der efter de seneste 
krav til vandværker skal etableres indbrudsalarm både på bygninger og boringer.  

Vi er ligeledes i gang med at forberede en ændring af selskabsformen for Gøderup 
Vandværk. Det kræver en vedtægtsændring som kun kan effektueres ved at 2 / 3 af 
interessenterne stemmer for. Vi vil derfor appellere til at mange møder op til 
generalforsamlingen i 2017. 

Vi har de seneste år støttet op om Gøderupvenners initiativer der igen i har 
gennemført fine og velbesøgte arrangementer. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  

Ved Carsten Brund, Regnskabet blev vedtaget  

4. Budget og takstblad forelægges til godkendelse  

ved Carsten Brund Budget og takstblad blev vedtaget enstemmigt  

5. Valg af medlemmer:  

Kasserer:  

Carsten Brund, genopstiller. 



Suppleanter: 

Knud Larsen, genopstiller  

Finn Nielsen, genopstiller 

Revisor: 

Thomas Fabricius, genopstiller. 

Peter Gross, genopstiller. 

7. Behandling af indkomne forslag  

Der er ikke komme nogle forslag til behandling.  

8. Eventuelt.  

Det blev aftalt at der til kommende møder etableres en tilmeldingsfane på 
www.goederudvand.dk Knud takker for god ro og orden. 


