
Referat af Askov Vandværks generalforsamling 

16. marts 2016, kl. 19.30 på Hotel Skibelund Krat 

  

Der var 10 fremmødte interessenter. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Kurt Pedersen, som blev valgt. Kurt startede med at konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Formanden aflægger beretning om det forgangne år (Bilag 1). 

Helge Petersen fremlagde bestyrelsens beretning for 2015.  

Der blev spurgt til nogle gebyrer ved for sen aflæsning og indberetning. De er stadig 

gældende, da vi stadig har nogle enkelte målere af den gamle type. Når de er skiftet, fjernes 

disse gebyrer fra listen. 

I formandens beretning blev det gamle vandtårn nævnt. En af de fremmødte mente, det 

måtte være fredet. Formanden undersøger dette. 

Man kan i øvrigt have forskellige meninger om tårnets fremtoning i gadebilledet. 

Der blev spurgt, hvor mange grunde, der kommer på Kongevænget. I første etape udstykkes 

24 grunde. Formanden fortalte, at den nuværende ledning (40 mm) til sommer skal skiftes 

til en 90 mm.  

3. Det reviderede regnskab for 2015 forelægges til godkendelse     (Bilag 2) 

Mogens Viborg Andersen fremlagde regnskabet for 2015. Det blev godkendt. 

4. Budget for 2016 fremlægges herunder:  (Bilag 3) 

a. Godkendelse af det årlige honorar til formanden og den øvrige bestyrelse 

Honorarerne blev godkendt af generalforsamlingen. 

b. Godkendelse af kapitalpolitikken 

Bestyrelsen bruger stadig en rådgiver fra Nordea til at rådgive på et bestyrelsesmøde 

hvert år, og bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen. Kapitalpolitikken blev 

godkendt af generalforsamlingen. 

5. Behandling af indkomne forslag:  Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

 På valg er:  a.   Kurt Pedersen.  Blev genvalgt. 

 b.   Per Lindegaard Jensen Blev genvalgt.  

John Rossmann, Baslund 83 blev genvalgt som suppleant. 

7. Valg af revisor 

Kristian Kristensen blev foreslået og valgt som foreningens revisor. 

Henning Rose blev foreslået og valgt som revisorsuppleant. 



 

8. Eventuelt 

Der har været et brud på en stikledning hos en interessent 4.000 m3. Det har fået et par 

interessenter til at spørge, om der er tekniske muligheder for, at man kan aflæse sin måler 

uden at skulle ud at kravle og rode i et hul i jorden, som måske er fyldt med vand. 

Formanden fortalte om arbejdet med at blive tilsluttet et mastenet, som Vejen Varmeværk 

er i gang med at undersøge muligheden for, og som vi måske med tiden kan tilslutte os. 

Med de nye målere er der mulighed for at man kan tilkøbe sig udstyr, så man ikke skal ud 

at kravle. 

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for, at interessenterne kan tilkøbe sig denne 

facilitet. 

Det blev også gjort klart, at ansvaret for stikledningerne er husejernes. Askov Vandværk 

kan ikke påtage sig dette ansvar og vil ikke agere på en sådan måde, at ansvaret kan 

tilskrives Askov Vandværks bestyrelse. 

  

 

 

       Formand: Helge Petersen        Dirigent: Kurt Pedersen 


