
Referat generalforsamling Skødshoved vandværk

søndag d. 19. marts 2023

Formanden Niels Juel Nielsen bød velkommen og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen blev 
optaget, så den kan aflyttes på vandværkets hjemmeside.

Herefter fortsatte generalforsamlingen med pkt. 1

Pkt. 1  Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslog Jens Bisgaard-Petersen, Snerlevej 8 , som blev valgt 
uden modkandidat. Der oplystes, at der var 64 stemmeberettigede tilstede.

Pkt.2 Bestyrelsens beretning. V formanden. Beretningen er offentliggjort på hjemmesiden.

Herefter var der spørgsmål fra salen. Der blev spurgt til vandkvaliteten specielt omkr. 
tubiliteten (urenheder) i vandet, som siges at være 3 gange over det tilladte. Vi har fået 
skiftet filtre. Næstformanden foreslår at det er kalk. Vi må have vores filterleverandør ind 
over. Den nye bestyrelse kigger på problemet. Ved problemer henvender man sig til 
formand, eller sekretær, mail adr. findes på hjemmesiden. Det blev foreslået, at der kommer 
låse på hovedbrøndene. Problemer ved arbejdet på Skødshovedgårdsvej. Afslutningen af 
gravearbejdet er dårligt udført, der står en kæmpe sø. Det foreslås, at vi bør se på 
mulighederne for at slå os sammen med andre vandværker, så udgifterne kan holdes nede. 
Formanden kommenterede og sagde at det måske ikke er lige for, da de øvrige vandværker 
gerne vel samarbejde, men måske ikke lige tænker på sammenlægning. Formandens 
beretning vedtaget.

Pkt. 3 Regnskabsberetning for 2022. Kassereren gennemgik hovedtallene. Regnskabet kan ses på 
hjemmesiden. Der blev spurgt ind til administrationsomkostningerne, i sammenhæng med 
spørgsmålet under forrige punkt, vedr. besparelsesmulighed ved sammenlægning med 
nabovandværker. Regnskabet godkendt.

Pkt. 4 Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af bestyrelseshonorar for 2023. 
Kassereren gennemgik tallene. BNBO afregnes fremover pr. boligenhed og ikke pr. m3. Der 
er sat flere penge af til El. Budgetforslaget vedtaget.

Pkt. 5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der blev opstillet 3 personer, som alle blev valgt.:

Christian Gøthche , Hans Midtiby og Børge Frølund Thomsen

Valg af 2 bestyrelsessupleanter. Anette Strandgård og Søren Sørensen valgt.

Pkt. 6 Valg af revisor. Claus Pytlich og suppleant Jens Bisgaard-Petersen valgt for et år.

Pkt. 7 Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Per Varsted gennemgik 
ændringerne og opfordrede til at vedtage ændringerne med 2/3 flertal. Der var en enkelt 



som mente, at det ikke var overskueligt opsat, men opfordrede alligevel til at vedtage 
forslaget. Spørgsmål omkr. § 4 vedr. uoverensstemmelse ved erstatning ved arbejde på 
privat grund, samt hvorfor generalforsamlingen skal flyttes til April. Forslaget blev vedtaget 
af alle tilstedeværende.

pkt. 8 Evt. Der kom et tip om at tappe en spand vand af inden man lukker op efter at der har været 
lukket for vandet. Næste års generalforsamling søndag d. 17 marts i Tved forsamlingshus. 
Der blev sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Herefter afsluttede formanden og dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og 
orden. Formanden takkede sluttelig dirigenten for veludført arbejde.

Referat af ekstaordinær generalforsamling

 

Pkt. 1 Godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringer. De nye vedtægter blev vedtaget med 
100%.

Jens  Bisgaard-Petersen Per Varsted

Dirigent Referent


