
Karup Vandværk                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                        

67 

 

Referat af Generalforsamling 

Torsdag d. 27.8.2020 kl. 19.00 

Hotel Karup 
 

 

Dagsorden ifl. vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Beretning om det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for det kommende år (2021) fremlægges.   

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

6. Valg af revisor og suppleanter 

7. Behandling af indkomne forslag:  

8. Eventuelt 

 

 

 

Referat: 
 
Dagsorden: 

 

Referat:  

 Formanden bød velkommen til fremmødte og berørte coronasituationen, der 

langt om længe tillod at den udmeldte generalforsamling i marts måned måtte 

aflyses, og nu kunne holdtes med de restriktioner som situationen dikterede. 

 

Der var fremmødt 20, enkelte med ledsagere, incl. bestyrelsen. 

 

 

Ad pkt. 1 Efter forslag fra bestyrelsen blev Søren K. Andersen valgt til dirigent. 

Søren konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og overgav 

ordet til formand Niels Chr. Ravn..  

 

 

Ad pkt. 2 

 

 

 

Efter Niels Chr. Ravn havde gennemgået begivenheder i det forgangne år, blev 

beretningen godkendt  

Der blev fremført følgende spørgsmål: 

 Holder allaget ikke på pesticiderne?  Svar: Det er kun lerlag der i 

bedste fald holder pesticiderne tilbage. I den nye boring er vi gået 

igennem et lerlag (½-1 meter) i en dybde på ca. 40 meter, og henter 

råvandet i det underliggende gruslag fra 41 til 57 meter.  

 Ved ledningsbeskadigelse sender vi ikke en regning til skadevolder for 

det tabte vand?  Svar: Nej det gør vi ikke, skadevolder betaler kun for 

reparationen af selve ledningsbruddet.   

 

Ad pkt. 3 

 

 

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Carl Nexø.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

 

 

Ad pkt. 4 

 

Budgettet for 2021 blev gennemgået af Carl Nexø og der var ingen spørgsmål. 
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Ad pkt. 5 

 

 

 

På valg:  

Carl Nexø var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt. 

Som  ny bestyrelsesmedlem blev Tavs Overgaard valgt. 

Morten Poulsen blev genvalgt som suppleant. 

Som ny suppleant blev Frank Larsen valgt.  

 

 

Ad pkt. 6 

 

 

Søren K. Andersen blev genvalgt som revisor.  

B.O.Næsted og Torben Hasselbohm blev valgt som revisorsuppleanter.  

 

 

Ad pkt. 7 

 

Ingen indkomne forslag  

 

Ad pkt. 8 

 

 

 

Der var intet under eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

Dato: _____________________. 

 

 

_____________________       _____________________     ________________________ 

 

 

_____________________       _____________________      


