
Referat af Generalforsamling i Gøderup Vandværk Amba 2017 

  

Der var 18 stemmeberettigede til generalforsamlingen 

Ifølge Gøderup Vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt. 

  

Knud Larsen som dirigent. 

Simon Christensen som referent 

  

2. Bestyrelsens beretning 

Nyt udpumpningssystem 

•        Der er monteret nye frekvensstyrede pumper der giver en jævn drift og sikker 

udpumpning af vand til brugeren. 

Vandkvalitet 

•        Vandværket er underlagt gældende krav til vandanalyser og vores vandkvalitet er god. 

Nyt filter 

•        Vi har monteret nyt filter på vandværket da det gamle var defekt, det nye filter er ved at 

blive indreguleret og forventes at være i normal drift inden for 3 måneder. 

Ledningsnettet 

•        Vi har etableret nye stikledninger på højvangsvej, denne reparation har nedsat 

vandspildet betydeligt 

Digitalisering 

•        Vi har fået digitaliseret ledningsnettet så man nu kan søge oplysninger om 

vandledninger på LER meget hurtigt. 

 

 



Selskabsform 

Vi er nu overgået fra at være et I/S til A.m.b.a. vi har ændret selskabsformen efter anbefaling af 

Foreningen af danske vandværker. 

  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Carsten fremlagde det reviderede regnskab der blev godkendt 

  

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse’ 

Carsten fremlagde budget for 2018 der blev godkendt 

  

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Sekretær: 

Torben Larsen, genopstiller. 

  

Suppleanter: 

Knud Larsen, genopstiller 

Finn Nielsen, genopstiller 

Alle blev enstemmigt valgt til bestyrelsen 

  

6. Valg af revisor 

Thomas Fabricius, genopstiller. 

Peter Gross, genopstiller. 

  

7. Behandling af indkomne forslag 

Der var forslag om at etablere en sms varsling der kan bruges i forbindelse med akutte tilfælde af 

vandbrud ol. Det blev aftalt at bestyrelsen etablere en sådan. 

  

8. Eventuelt. 

Der var ingen forslag under dette punkt 

 

 

Knud Larsen, dirigent. 

 

Simon Christensen, Formand 


