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                           VESTER SKERNINGE VANDVÆRK 

 

Referat af Generalforsamling torsdag, den 10-03-2016 i vandværkets mødelokaler Mads Hansens 

Vej 11, 5762   Vester Skerninge – mødets start kl. 19:30. 

Der fra fremmødt 12 forbrugere. 

 

1. Valg af dirigent – Valgt blev Jens Engstrøm 

2. Formandens beretning – formandens beretning blev fremlagt – nogle punkter refereres 

her. I de 35 år som formanden har været med i vandværket – er det, det år hvor der er sket 

allermest, formanden sigter bla. andet til udskiftning af målere hos forbrugerne, store 

investeringer i nyt ledningsnet og dyre ledningsbrud. Arbejde i Svendborg Vandråd samt 

omfattende konsekvenser af vandsektorlovens indførelse for de private vandværker. 

Formandens beretning i helhed vedlægges beretningen særskilt. Formandens beretning 

blev vedtaget 

3. Regnskabet for 2015 forelægges til godkendelse. Regnskabet vedlægges særskilt til 

referatet. Årets resultat blev på et underskud på 1.178.091 på grund af store udgifter til 

udskiftninger af målere hos alle forbrugere og nye ledningsinvesteringer og dyre vandbrud. 

Regnskabet blev vedtaget. Budgettet for 2016 blev fremlagt og kommenteret. Budgettet 

blev vedtaget. Budgettet for 2016 er en del af regnskabet for 2015.   

4. Forslag til takstblad for 2017 – fremlægges til godkendelse, der er ingen ændringer i 

forhold til takstbladet for 2016 – Takstbladet blev vedtaget. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er Torben Kromann og René Jørgensen – Valgt 

blev Torben Kromann og René Jørgensen. 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er Søren Vous Pontoppidan – Valgt blev Søren 

Vous Pontoppidan. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant – På valg er Tonny Poulsen som revisor og Benny 

Kristensen som revisorsuppleant. Valgt blev Tonny Poulsen som revisor og Benny 

Kristensen som revisorsuppleant 

8. Udgår 

9. Behandling af indkomne forslag – der var ingen forslag. 

10. Eventuelt – Der var intet 

Mødet  slut 20:35 



Efter mødet bød Vester Skerninge Vandværket på en rullepølsemad og en ostemad  

Den samlede bestyrelse efter Generalforsamlingen ser således ud: 

Mogens Find, Poul Kromann, René Jørgensen, Torben Kromann og Steen Gundertofte. 

 

For referatet: 

Steen Gundertofte 

Godkendt af dirigenten Jens Engstrøm     

 

----------------------------------- 

            


