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Generalforsamling d. 15. juni 2014 kl. 1000 

Roholte Forsamlingshus. 
 

 

Der var fremmødt 22 medlemmer. 

 

Formanden Kurt Solbjerg bød velkommen og bad om forslag til dirigent.  

Morten Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

indvarslet rettidigt og dermed lovlig. 

 

 

Bestyrelsens beretning 

  

Sammenslutningen med NK- vand funger utroligt godt udtalte formanden. I det forløbne år 

har der ikke været nogen frostsprængninger eller andre brud på ledningerne som har krævet 

opgravning. Håndtagene i målerbrøndene er et problem. De ruster og skal skiftes. 

Vandværksgrunden er solgt, huset tømt for udstyr og boringen lukket. 

De nuværende målere har siddet siden 1998 og ved den lovbefalede kontrol i 2014 kan vi 

risikere at de ikke længere kan godkendes Derfor skal vi i den kommende tid overveje om vi 

skal etablere nye fjernaflæselige vandmålere. Formanden henstillede til at flere tilmeldte sig 

JITsystemet og når der var melding om højt vandforbrug så lige checker om der er 

vandudslip hos naboerne. 

Et spørgsmål gik hvor man aflæser leverancen fra NK-Vand. Det gør man i brønden på 

Præstøvej 

Beretningen godkendt  

 

Regnskab 

 

Kassere Morten Christensen fremlagde årsregnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 

65.260kr. Det store overskud indeholder salg af vandværk og boringer med 17.000kr og 

udgifter til klargøring af vandværket til salg på 27.000kr. Det gode resultat skyldes derfor 

meget små udgifter  til ledningsnettet i det forløbne år  

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer 

Forslag 

       

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

 

Valg til bestyrelse 

 

På valg var :  

Kasserer Morten Christensen og Sekr. Sv. Wedege som begge blev genvalgt. 

             Frank høj Jensen som suppleant var også på valg og blev genvalgt. 
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Valg af revisor 

 

Revisionskontoret i FAXE I/S blev genvalgt. 

 

 

 

Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

Formanden afsluttede med en tak for en god generalforsamling. 

 

 

Kurt Solbjerg       Morten Christensen     Sv. Wedege    Hugo Christensen               

 

Formand     Kasserer               Sekretær          .      Vandv.passer 

 

Jan Schneider 

Næst form 

fraværende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


