
 

 

                                                                                                        Den 12. maj 2017 

 
 
Referat fra generalforsamlingen i Kr. Helsinge Forsamlingshus, søndag den 7. maj 2017. 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af Dirigent. 
               Ane Pilemand blev valgt. 
               Som stemmetællere blev Anne Charlotte Christiani og Lis Jensen valgt. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Formand Troels Lund forelagde, beretningen og der var enkelte spørgsmål til en del fejl, 
som var opstået i forbindelse med udskiftning af vandmålere. Der var forekommet et par 
skader som følge af forkert VVS – arbejde ved udskiftningen. Vandværket påtager sig 
ansvaret og kræver udgifterne dækket af VVS-firmaet. 

             Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Det revidere regnskab forelægges til godkendelse. 

              Kasserer Bjarne Thor Jensen forelagde det reviderede regnskab for forsamlingen og    
              kommenterede på regnskab og noter.  
              Der var for året 2016 et overskud på kr. 39.940 før afskrivninger og efter afskrivninger et  
              minus på kr. 78.576. 

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Budget og takster for det kommende år 2018 forelægges til orientering. 

Kassereren redegjorde for budget og oplysninger for baggrund for takststigninger. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
Bestyrelsen: 
Bjarne Thor Jensen, Søren Skovager og Thomas Opdal blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Suppleanter: 
Hugo Nordbo og Lars Meng blev genvalgt uden modkandidater. 
 



 
 
 
 

7. Valg af revisorer: 
Dansk Centerrevision, Gørlev blev genvalgt. 
Søren Sørensen blev genvalgt.  
 
Revisorsuppleant: 
Henrik Sørensen blev genvalgt. 
 

8. Eventuelt. 
Kasserer Bjarne Thor Jensen redegjorde for ansøgning om Kommunelån til dækning af nyt 
styringsanlæg på vandværket og de resterende udskiftning til elektroniske vandmålere i 
2018 og 2019. 
 
Formand Troels Lund oplyste, at vandværket fremover når der udskiftes vandmåler vil sørge 
for, at der lægges åbningsvejledning for den nye ventil i forbrugerens postkasse. Samme 
vejledning findes også på vandværkets hjemmeside.  
 
Dirigent                                                                                    Sekretær 
 
Originalt referat underskrevet af Dirigent og Sekretær  
Ane Pilemand                                                                          Arne Kristensen 
 
 
 

             Referat, beretning, Regnskab for 2016, Takstblad 2018, Budget 2018 og kan ses på      
            vandværkets hjemmeside: www.Droesselbjergvand.dk  

 
 


