
 
 

Referat af 
Ordinær Generalforsamling 

I Gøderup Vandværk I/S 
 
 
 
Tirsdag den 18. den marts 2013 
kl. 18:30 
på Osted Kro 
 
Der var stemmeberettigede til stede 19 
 
 
 
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 
 
Det har været et godt år i Gøderup Vandværk, vi leverer vand der er rent og overholder alle 
gældende grænseværdier. Men det har krævet meget at nå hertil, kravene strammes hele 
tiden, det udfordrer de lokale vandværker. For at sikre det rene vand har vi etableret 
frekvensstyringer på pumperne i brøndene, udskiftet filtermaterialet og renoveret 
udluftningssystemet.  
 
Vi har gennemført udskiftning af samtlige vandmålere. 
 
Vi har ikke haft vandbrud i år men er i gang med en plan for hvornår de enkelte gamle 
rørledninger bør udskiftes.  
 
Vi er stadig afhængige af samarbejdspartnere som eksempelvis: Dahlgaard, Eurofins, Lejre 
Kommune, og ekstern bogholder og revisor. 
 
Vi har valgt at indkalde til generalforsamlingen ved at runddele brev i stedet for at indrykke 
annonce.  
 
Beretningen vedtaget enstemmigt 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  
 
Ved Carsten Brund 
 
Regnskabet vedtaget 
 
 
4. Budget og takstblad forelægges til godkendelse 
 
ved Carsten Brund 
 
Budget og takstblad blev vedtaget enstemmigt 
 
 
 
5. Valg af medlemmer:  
 
Bestyrelsen: 
Simon Christensen genopstiller og blev valgt. 
 
Suppleanter: 
Finn Nielsen, genopstiller og blev valgt 
Knud Larsen, genopstiller og blev valgt 
 
 
6. Valg af revisor 
 
Thomas Fabricius genopstiller og blev valgt 
Peter Gross stiller op og blev valgt. 
 
Bestyrelsen takker for godt arbejde til begge for deres indsats. 
 
 
7. Behandling af indkomne forslag 
 
Bestyrelsen fremlægger mundtligt forslag om at etablere aktiviteter i løbet af året der kan 
være med til at sikre sammenhængskraft og godt lokalmiljø. Det kunne være en sommerfest 
fredagsgrillaftner ol.  
Der var bred opbakning til dette tiltag, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som vil indhente 
gode ideer og derefter forsøge at stable en forårs fest på benene ultimo maj 
 
 
8. Eventuelt. 
 
 
 

Knud takker for god ro og orden. 


