I/S Hesselhus Vandværk
Moselundvej 25, 8600 Silkeborg.
www.HesselhusVand.dk

Referat fra den ordinære generalforsamling d. 30. april 2016 kl. 10:00
1. Valg af dirigent
Hans Asbjørn Kollerhus blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
I alt 12 interessenter var mødt op til generalforsamlingen, der i år blev afholdt på Pårup Kro.
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.
Takstbladet er desuden godkendt af Silkeborg Kommune.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5. Valg
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Fin Broch, Hesselhus 15
Henning Eriksen, Hesselhus 11
Per Krause-Kjær, Moselundvej 25
Bodil Steensgaard, Kollerhus 150
Ib Jacobsen, Hesselhus 66
Benny Ladefoged, Kollerhus 1
Flemming Hulvej Møller, Kollerhus 138
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6. Fremtidig virksomhed
Vandværket er nu næsten færdigrenoveret, og kan nu overvåges via internettet. Vi mangler at få fjernet den store
hydrofor tank, renoveret området omkring vore 2 boringer samt monteret boringskontrol.
7. Eventuelt
• SMS-tjeneste: I forbindelse med informationer omkring vandforsyningen ved evt. forsyningssvigt enten
varslet eller akut, kan vi for et mindre beløb tilmelde os en SMS tjeneste ved Silkeborg forsyning. Alle
forbrugere vil således kunne tilmelde sig denne tjeneste og få information automatisk via SMS. Ved
førstkommende bestyrelsesmøde vil vi beslutte om Hesselhus Vandværk vil benytte sig af dette.
• Opkrævning af vand vil fremover ske uden et medfølgende Indbetalingskort, da det efterhånden er dyrt at
betale i bank eller sparekasse. Betaling via netbank foretages via et betalings ID, der fremover i stedet vil
være påtrykt fakturaen. Et indbetalingskort kan dog stadig tilsendes, hvis det ønskes ved at ringe på tlf. 86 85
16 57 eller 30 37 64 78.

Per Krause-Kjær

Formand:
Forretningsfører:

Fin Broch
Per Krause-Kjær

