
Glesborg Vandværk A.m.b.a. 

Referat fra generalforsamling den 07.04.2016. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse. På valg er:  Lars Nielsen 

Anton Kristensen – Modtager ikke genvalg 
Lars Erik Bakmand – Modtager ikke genvalg 

               Valg af bestyrelsessuppleanter  
  På valg er:  
   Kenneth Jørgensen 1. suppl. 
   Lise Mathiasen 2. suppl. 

7. Valg af revisor. På valg er Knud S. Jensen 
8. Eventuelt. 

 

Ad. 1. 

Dirigent: Per Sørensen 
Referent: Hans Ole Pedersen 
Stemmetællere: Knud Jensen og Lise 

Ad. 2 

Lars omtalte udpumpet vandmængde som nu ligger på 75.000 M3, som er det vi har tilladelse til at 
oppumpe, vi har søgt om tilladelse på 100.000 M3 som vi har fået mundligt godkendelse på, mangler blot 
at få det officielt. 
Analyseresultater ser stadigvæk gode ud, ingen overskridelser. 
Der er etableret bundfældningstank, som har været i drift snart et år. 
Vi har i starten af dette nye år fået nye filter, udpumpning system og rørsystem skiftet til rustfri. Dette 
arbejde er udført af Silhorko i Stilling.  
Vi har stadigvæk UV lys på udpumpnings vandet, analyseren ser rigtig gode ud, så den nedtaget inden for 
kort tid. 
Vi har arbejdet med at tilpasse et Ledelsessystem til vores vandværk, som bliver gjort færdigt når vi får 
fjernet UV lampen. 
Der giver stadigvæk løbende reparationer og lukning for vandet i forbindelse med etablering af nyt kloak 
system i Glesborg by. 
Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. 

Ad. 3. 
Anton gennemgik regnskabet for 2014, som viser er underskud efter afskrivninger på 117.000 kr. 



Dette ligger hoversaligt i investering i bundfældningstank til skyllevand, og en del ekstra omkostninger ved 
udskiftning af ukurante rør mv. ved rør sprængninger ved kloakering arbejdet i Glesborg. 
 

Ad. 4. 

Budgettet for 2016 viser et driftsunderskud efter afskrivninger på 92.000 kr. 
Dette mest pga. etablering af nye filtre og udpumpning system. 
Anton mener ikke vi behøver at være bekymret derfor, idet der er inkluderet afskrivninger på ca. 205.000, 
således vil der ikke være grund til at forhøje vandpriserne. 
 
Ad. 5. 

Ingen indkomne forslag. 

Ad. 6. 

Der var genvalg til Lars Nielsen. 
Anton Kristensen og Lars Erik Bakmand gik ud af bestyrelsen. 
Ind kom Kenneth Jørgensen, som havde givet tilsagn til at overtage (ikke tilstede på generalforsamlingen) 
Da de 3. personer der ud over bestyrelsen var tilsted ikke ønskede at stille op, har vi valgt Lise Mathiasen, 
Hemmedvej 59, 8585 Glesborg, som sad i bestyrelsen i Hemmed Vandværk før de kom ind under Glesborg 
vandværk (skal forhøres). 

Supp. blev Janne Berg som var til stede valgt, der ud over foreslog bestyrelsen Jan Olsen som er flyttet ind i 
Paradiset (skal forhøres) 
 

Ad. 7. 

Der var genvalg til Knud S. Jensen til revisor. 

Ad. 8. 

Formanden overrakte Anton Kristensen en gave for hans mange år´s virke for Glesborg vandværk. 

 

___________________________________                 ___________________________________ 
                       Hans Ole Pedersen, referent                                                                      Per Sørensen, dirigent 

 


