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Generalforsamling 3. juni 2022 kl. 17 på Fuglsøcentret 
Referat 
 
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden 
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning for 2021 
3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse  
4. Budget for 2023 forelægges til godkendelse 
5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.  
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisor  
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Eventuelt 

 
Ad 1 Valg af dirigent  
Formanden Per Winther bød velkommen. 
 
Der var i alt fremmødt ca. 25 personer hvoraf 20 var stemmeberettigede. 
 
Per Winther foreslog direktør Tonny Frandsen, Djurs Vand som dirigent og spurgte om der var andre forslag 
til dirigent. Det var der ikke.  
 
Tonny Frandsen kunne dermed som dirigent konstatere, at indkaldelsen var korrekt varslet og at 
dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Tonny Frandsen oplyste, at som noget nyt er indkaldelsen sket via SMS. Dog er der kun ca. 50% tilmeldt 
SMS service. De resterende 50% har modtaget et brev omkring indkaldelse. 
 

Ad 2 Bestyrelsen beretning  
Formand Per Winther gennemgik bestyrelsens beretninger for 2021. Beretningerne fremgår af 
Vandværkets hjemmeside. 
 
Edward Mikkelsen, Fyrrebakken 16 spurgte om baggrunden for at der er skiftet regnskabskontor.  
Formand Per Winther-Rasmussen og kasserer Hanne Andersen oplyste, at der var ønske om at få et 
regnskabskontor tættere på og da det samtidig er en økonomisk besparelse ved at vælge Djurs Vand, er det 
besluttet at skifte regnskabskontor.  
 
Beretningen blev godkendt af forsamlingen 
 
 
Ad 3 Regnskab 2021 
Tonny Frandsen gennemgik regnskabet for 2021. Regnskabet kan ses på Vandværkets hjemmeside. 
 
Der var ingen spørgsmål. 
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Regnskab for 2021 blev herefter godkendt af forsamlingen.  
 
Ad 4 Budget for 2023 
Tonny Frandsen gennemgik budget for 2023. Budgettet kan ses på vandværkets hjemmeside. 
Takstblad 2023 er uændret i forhold til Takstblad 2022. 
 
Budgettet blev godkendt af forsamlingen.  
 
 
Ad 5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg til bestyrelsen er følgende:  

Per Winther-Rasmussen Genopstiller 
Niels Nørregaard  Genopstiller 
 

Der var ikke andre kandidater så 
Per Winther-Rasmussen  
Niels Nørregaard    
blev valgt uden afstemning. 
 

 
Ad 6 Valg af 2 suppleanter 
Der var kun to kandidater. 
Edward Mikkelsen og 
Jørn Bjerremand Mikkelsen 
som derfor blev indvalgt uden afstemning. 
   
 
Ad 7 Valg af revisor  
Det nuværende revisor firma Deloitte blev genvalgt.  

 
 

Ad 8 Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 

Ad 9 Eventuelt 
Formand Per  Winther opfordrede de medlemmer der endnu ikke har registreret mobil nummer og 
mailadresse til at gå ind på vandværkets  hjemmeside og tilmeld sig. 
Der er mange fordele ved at vandværket hurtigt kan komme i kontakt med medlemmer. F.eks. ved lækage 
eller i forbindelse med orientering omkring vandafbrydelser. 
 
Der var ikke yderligere indlæg under Eventuelt, og Per Winter sluttede af med at takke dirigenten og de 
fremmødte andelshavere for en god generalforsamling. 
 
Referent  Dirigent  Formand 
Niels Nørregaard Tonny Frandsen Per Winther 
 
 


