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Referat fra den ordinære generalforsamling d. 15. august 2020 kl. 10:00

1. Valg af dirigent
Karsten Kristensen Hesselhus 22 blev valgt, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
I alt 10 forbrugere var mødt op til generalforsamlingen, der igen i år blev afholdt på Pårup Kro.

2. Beretning
Henning Jensen berettede om det forgangne år med udgangspunkt i den udsendte årsberetning. Eurofins, der foretager løbende
kontrol af vores vandkvalitet, har i de seneste prøver fået udvidet deres måleprogram, så der nu måles efter en række nye stoffer. Et
pesticid kaldet DMS er således blevet påvist, dog med et niveau under det tilladte. Silkeborg kommune har i den forbindelse pålagt
os at få undersøgt begge vore boringer med henblik på at finde årsagen. Det er vi i øjeblikket i gang med. Det skal noteres, at DMS
er fundet i ca. en tredjedel af alle vandboringer i Danmark, så vi er bestemt ikke alene. Bortset fra dette er vandet som altid meget
velsmagende og kvaliteten i øvrigt helt i top.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab, herunder godkendelse af takstblad
Regnskabet med et overskud på 32.774 blev fremført af Per Krause-Kjær. Posterne blev gennemgået og kommenteret.
Da Silkeborg Kommune har pålagt os nogle fremtidige udgiftskrævende tiltag, har vi været nødsaget til at foretage nogle ændringer
i takstbladet. Det er derfor i år blevet ændret, så den faste afgift er hævet med kr. 200,- og den løbende afgift pr m3 hævet med kr.
1,50. Desuden er der ikke længere en reduceret afgift for forbrug over 2000 m3. Både regnskab og det nye takstblad er godkendt af
Silkeborg Kommune.
Årsregnskabet og takstbladet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg
Efter valghandlingen, så posterne derefter således ud:
Bestyrelse Henning Jensen Kollerhus 52
Bestyrelse Allan Andersen Kollerhus 64
Bestyrelse Henning Eriksen Hesselhus 11 Genvalgt
Bestyrelse Flemming Møller Kollerhus 138 Genvalgt
Bestyrelse Per Krause-Kjær Moselundvej 25 Genvalgt

Bestyrelses suppleant Kjeld Bjørnholdt Hesselhus 17 Genvalgt
Bestyrelses suppleant Niels Søndergaard Hesselhus 56 Genvalgt

Revisor Karsten Kristensen Hesselhus 22
Revisor Lars Abrahamsen Kollerhus 192 Genvalgt

Revisor suppleant Eva Kornbeck Kollerhus 138 Valgt
Revisor suppleant Patrick Morriat Hesselhus 15 Valgt

6. Fremtidig virksomhed
Silkeborg Kommune har pålagt os at få udført følgende tiltag:

1. Inspektion af vore 2 råvands boringer
2. Oprensning af vores rentvandstank
3. Etablering af nødforbindelse til sikring af vandforsyning i tilfælde af forsyningssvigt.

Vi har indhentet tilbud på disse opgaver, hvor etablering af nødforsyning er langt den største post. Vi har tidligere omtalt en mobil
nødforsynings mulighed, men den vil Silkeborg Kommune ikke acceptere.

Der opfordres som altid til, at alle holder deres målerbrønd tør og frostfri, så vi undgår frostsprængninger i fremtiden.

7. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Med venlig hilsen
Per Krause-Kjær
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