
 

 
 

 

Adresse: Kårupvej 11, 4540 Fårevejle Driftsleder: Kim Sorgenfri, mob. 4049 0330 
Telefon 4049 0330  Bestyrelsesformand: Axel Laursen, mob. 4046 8566 
E-mail: Kim@Sorgenfri.Eu  

 

 

28-06-2020. 
 
Dagsorden og referat af ordinær generalforsamling søndag d. 28. juni 2020.   
 

1. Valg af dirigent. 
Jan Frederiksen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og 
beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 

2. Årsberetning. 
Beretningen blev fremlagt af formand Axel Laursen og blev enstemmigt vedtaget. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2019. 
Jørgen Bagge fremlagde regnskabet, der blev enstemmigt vedtaget. 

4. Fremlæggelse af budgetter og takster. 
Jørgen Bagge fremlagde budget og takstblad for 2021. Begge blev enstemmigt vedtaget. 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Der forelå forslag fra Per Fange-Larsen, Nissestien 13, at Vandværkets regninger til andelshaverne kun 
udsendes fremover med e-mail eller til e-boks.  
Forslaget blev ikke vedtaget, idet det krævede en væsentlig investering i nyt opkrævningssystem grundet 
Persondatalovgivningen. 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
Axel Laursen, Jørgen Bragge og Hans Søgaard Madsen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.  
Formanden takkede Marianne for hendes tid i bestyrelsen. 
Henrik Marstrand Dahl valgt som suppleant. Bestyrelsen blev opfordret til at opsøge emner til den ledige 
suppleantpost. 

7. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsaut. revisor eller reg. revisor. 
Dansk Revision/ Holbæk samt Hans Jensen blev valgt. 

8. Valg af 2 revisorsuppleanter hvoraf den ene skal være statsaut. revisor eller reg. revisor. 
Dansk Revision/ Holbæk samt Henning Brandt blev valgt. 
Bestyrelsen gav tilsagn om fremover at finde begge revisorsuppleanter i lokalområdet 

9. Eventuelt 
Hans Jensen opfordrede bestyrelsen til fremover at lave en mere overskuelig opstilling i dagsorde-
nen over hvem, der var på valg.  
Der var endvidere et ønske fra flere om at det blev klarlagt i vedtægterne at kun andelshavere 
kunne vælges til bestyrelsesposter. Formanden gav tilsagn om at man ville lave en tydeliggørelse 
af dette forhold i vedtægterne. 

Asnæs d.  28/6 2020, 
 
 
___________________________ 
Dirigent Jan Frederiksen 
 
 
____________________________ 
Referent Axel Laursen 


