Varnæs Vandværk a.m.b.a.
Generalforsamling
Tirsdag, den 22. Marts 2022 kl. 19.00
på
Den Gyldne Løve, Varnæs

Referat:
Pkt. 1. Valg af dirigent:
Bent Sørensen blev foreslået og modtog valget.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt
Pkt. 2. Formandens beretning for 2021:
Chresten Krogh orienterede om:
Vandværksarbejdet i årets løb, herunder diverse reparationer og vedligeholdelse af vandværket og
ledningsnettet. Vores vandkvalitet og vandprøver, (disse kan ses på vores hjemmeside ).
Vores indsatser i 2022 med bl. a. Frekensstyret oppumpning af råvand, sikring af vores kildeplads
til fremtidige råvandsboringer, her er vi i dialog med kommunen om et areal, hvor man i samarbejde
vil forsøge med beplantning til en lysåben skov.
Der bliver etableret et slambassin til opsamling af særlig okker, for at sikre, at vi ikke forurener
kloaksystemet.
Afventer stadig svar fra Bovrup vedr. Ringforbindelse.
Vandtrykket bliver sat op mod Velkær og Skovbøl.
Bestyrelsen har deltaget i Vandværkets tilsyn fra kommunen
Sluttede af med en tak til bestyrelsen for et godt konstruktivt arbejde i 2021.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3. Bestyrelsens arbejde:
Svend fortalte om sit arbejde med skylning på vandværket, samt om vandprøver, der skal tages
forskellige steder i løbet af året.
Benedicta fortalte om vores nye hjemmeside samt om vores facebook gruppe samt opfordrede alle
til at melde sig som medlemmer i gruppen.
Holger fortalte om måleraflæsninger af vandmålere 2 gange om året (ca 1. januar og 1. Juli). Samt
om digitalisering af vores ledningsnet.
Pkt.4.Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Pkt. 4. Budget for 2022 forelægges til godkendelse.
Kassereren gennemgik budgettet, som blev godkendt.

Pkt. 5. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Chresten Krogh (modtager genvalg)
Benedicta Pécseli (modtager genvalg)
Begge blev genvalgt

Pkt. 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Suppl. er på valg hvert år.
Heine Hansen blev valgt som 1. suppl
Nis P. Albrechtsen blev valgt som 2. Suppl.

Pkt. 7. Valg af revisorer:
På valg er:
Begge revisorer blev genvalgt

Pkt, 8. Indkomne forslag:
Ingen forslag

Pkt. 9 Evt.:
Intet under evt.

Ref. Anni

Bent Sørensen (modtager genvalg)
Ole Søjberg (modtager genvalg)

