
 
 

 
 
 
Generalforsamling 24-7-2022 
 
Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Svinø forsamlingshus  
 
Formanden, Finn Rasmussen bød velkommen. 
 
Henning Hansen blev foreslået som dirigent. 
 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent 
 
Henning Hansen blev valgt som dirigent og stemmetæller. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
 
Punkt 2 – Bestyrelsens beretning 
 
Der er udsendt skriftlig beretning. 
 
Formanden, Finn Rasmussen, informerer om at beretningen ikke gennemgås i detaljer, men fokuserer på 
nogle udvalgte punkter: 
 
Det må forventes at inflationen vil betyde prisstigninger i fremtiden, men m3-pris holdes uændret i 2022, 
selvom vi har stigende udgifter til el. 
 
Nyt punkt på takstbladet: Bidrag til grundvandsbeskyttelse. Vedrører udgift til boringsnære 
beskyttelsesområder, BNBO, hvor vandværket skal kompensere lodsejere (landmænd) nær boringerne for at 
undlade at bruge sprøjtemidler i en given afstand. Der er mulighed for køb af jorden, forpagtning eller 
engangserstatning. 
Man må forvente at BNBO-kravene vil stige med tiden. 
 
Næste år vil der være udgifter til LER 2.0 – digitaliseret ledningsregister, som bruges af entreprenører. 
 
Nødforsyning mellem Svinø By Vandværk og Svinø Strand Vandværk. Det er tæt på, at vi kan udveksle 
vand. Forsøg udestår. Vi kan for nuværende ikke forsyne Svinø By uden reduktion i vandforbruget.  
Der er behov for et løft i kapaciteten, som har vist sig faldende de senere år, samtidigt med at forbruget er 
stigende jf. beretningen. 
 
I forbindelse med evalueringen af mulighederne for opgradering af kapaciteten bemærkes det, at vores 
vandværksboringer er ved at være gamle og i øvrigt skal have fornyet indvindingstilladelser. Vi afventer 
kommunens udmelding. 
 
Dirigenten komplimenterer formandens grundige beretning. 
 
Beretningen godkendes. 
 
 
Punkt 3 – Regnskabsaflæggelse 
 
Kasserer konsulent, Thorben Munck, gennemgik det udsendte regnskab. 
 
Regnskabet godkendes. 



 
 
 
Punkt 4 – Indkomne forslag 
 
Ingen. 
 
 
Punkt 5 – Takstblad for 2022 
Takstblad er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling. 
 
Takstbladet godkendes. 
 
 
Punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Kasserer Claus Homann ønsker ikke at modtage genvalg. 
Ingen melder sig til generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen får af generalforsamlingen mandat til at finde en ny kasserer, og kasserer-konsulent Thorben 
Munck indvilliger i at fortsætte indtil videre. 
 
 
Punkt 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 
Bent Hedegaard – genvalgt 
Bent Risom - genvalgt 
 
 
Punkt 8 – Valg af 2 revisorer 
 
Janni Bestle – genvalgt 
Grethe Bæk – genvalgt 
 
 
Punkt 9 – Valg af 2 revisor suppleanter 
 
Ebbe Nielsen – genvalgt 
Lennart Frandsen – genvalgt 
 
 
Punkt 10 – Eventuelt  
 
Formanden, Finn Rasmussen rettede en stor tak til Ole for indsatsen som tilsynsførende. 
   
Mødet hæves. 
 
 
Henning Hansen   Jacob Danquart 
Dirigent   Referent  

 


