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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 30. april 2011 kl. 10:00
1. Valg af dirigent
Henning Hansen kollerhus 86 blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
I alt 11 interessenter var mødt op til generalforsamlingen, der i år blev afholdt på Pårup Kro, da Hesselhus Camping
havde et andet arrangement på denne dag.

2. Beretning
Formand Fin Broch berettede om det forgangne år med udgangspunkt i den udsendte årsberetning.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab, herunder godkendelse af takstblad
Blev fremført af Per Krause-Kjær. Posterne blev gennemgået og kommenteret.
Bestyrelsen argumenterede for bevarelsen af vores nuværende afgifts niveau.
Årsregnskabet og takstbladet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg
Bestyrelse
Bestyrelse
Revisor
Revisor suppleant
Bestyrelses suppleant
Bestyrelses suppleant

Henning Jensen, Kollerhus 52
Allan Andersen, Kollerhus 64
Eva Andersen, Hesselhus 1
Bent Jensen, Kollerhus 196
Henning Hansen, Kollerhus 86
Lilian Henningsen, Hesselhus 17

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

6. Fremtidig virksomhed
Fin og Per fortalte lidt om vore planer for værket i 2011. Da vores flowmåler ikke viser noget nævneværdigt forbrug
om natten, må vi konkludere, at vores ledningsnet er relativt tæt. Vi behøver dog at få gennemført en registrering og
markering af alle vore stophaner, så de hurtigt kan anvendes til aflukning af en bi-ledning, hvis der skulle opstå et
større brud.
7. Eventuelt
Værket har en service aftale med Funder VVS, der kontaktes, hvis der er problemer med værkets vandmålere og
lignende. Det har imidlertid i nogle tilfælde været svært at få kontakt uden for normal arbejdstid.
Da Funder VVS er medlem af en vagtordning med andre lokale VVS installatører, findes der et vagtnummer, der
anvendes, når Funder VVS ikke kan kontaktes.
Funder VVS har nummer: 86851048 / 40596195
Det fælles vagt nummer er: 70222020
Numrene vil fremover kunne findes på værkets hjemmeside.
Hesselhus og Kollerhus grundejerforening fremstiller opslag med disse numre til sine opslagstavler.
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