
Bestyre lsesmed lemme r:

Bent Nielsen genvalgt

Preben Christensen genva lgt

Gunnar Kriegel afgår efter eget ønske og Thomas Jørgensen valg

For Bjarne Houmann, som afgår udenfor nr. valgtes Carla Luffe som indtræder i

Bjarne Houmanns turnus.

Supplea nter:

Henning Sørensen trak sig og Lasse Hansen blev valgt.

8)Valg af revisorer: genvalg

9)Eventuelt: Der blev spurgt ind til:

Sikkerheden ved boringer og vandværk og vi holder hele tiden øje med udviklingen
og justerer sikkerheden om nødvendigt.

Med hensyn til de digitale måler, følger vi nøje den proces, som Østmøn er igennem.

Ved eW. forurening på matriklen, tager vi de nødvendige tiltag/rådgivning, men det
er ejers eget ansvar, indenfor matriklen.

Der indbydes til "åbent hus" på vandværket i uge A2/lørdag, nærmere vil tilgå.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

Dirigent: Erik Strange



Rr:ferat fra ordinær generalforsamling i Ulvshale Vandværk, den 14. august 2021.

1)Valg af stemmetællere: Thomas Jørgensen og Torben Hoffmann.

2)Valg af dirigent: Erik Strainge, som konstaterede forsamlingen lcrvligt indvarslet.

3) Formandens beretning:

År,et har været præget af koronaen, med flere mennesker i sommerhusene, og

dr:rmed større forbrug end normalt, udenfor sommeren.

Der har også været flere ejerskifter og nye tilslutninger, end hvad der normalt sker i

løbet af året.

Der har været skifte på dri{tlederposten , hvor Morten Jensen har afløst Jesper

H,Øjland.

D,-.n nye uds§kning ved vandværket byder på lidt udfordring, da der hverken er

anlagt veje og byggemodnet, hvorved vi heller ikke kan lægge vanrdledning i

udstykningen. Samtidig planlægger vi for højere hegn, om de boringer, vi har

liggende i udstykningen.

Vi følger med på sidelinjen, iforbindelse med de østmønske vandværkernes

undersøgelser m.h.t. digitale målere.

Vi skal gøre opmærksom på, at sikkerhedsventilen på vandvarmeren bør testes
ja:vnligt og må ikke være spændt så meget, at den aldrig drypper.

Pii denne generalforsamling siger vi farvel til Gunnar Kriegel, som fratræder efter
eget ønske og Bjarne Houmann, som har solgt sit sommerhus og dermed ikke

lalngere er andelshaver. Tak for indsatsen.

4)Det reviderede regnskab: Blev gennemgået/forelagt af vores re,uisor og godkendt.

5)Fastsættelse af driftbidrag for det kommende år: der blev indstillet et uændret
bidrag og det blev vedtaget.

6)lndkomne forslag: ingen

7)Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:


