
ANDELSELSKABET SØHUS VANDVÆRK 

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 27.3.2007. KL 19.30 

PÅ NÆSBYHOVED SKOV. 

 

 
Aksel indledte generalforsamlingen med at byde de 35 fremmødte andelshavere velkommen.,                

hvorefter vi straks gik over til dagsordenen. 

 

1. Valg af dirigent 

 

       Bestyrelsen foreslog Børge Lund som dirigent, og Børge blev straks enstemmigt valgt uden  

       modkandidater. Børge erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet, nemlig den 14. marts i   

       Ugeavisen 

 

       2.    Bestyrelsens beretning. (se bilag) 

 

        Aksel fremlagde beretningen ved hjælp af projektor med div. Grafer, billeder ect.   

        og understregede at hjælp til reparationer og udbedringer af rør inden for den enkelte andels- 

        havers matrikel er for egen regning. 

  

        Der var en del debat om stophaner, og Aksel opfordrede til at hver især – også i egen 

        interesse – holder disse let tilgængelige. Generalforsamlingen fastslog at andelshaverne    

        Overholder de regulative regler om stophaner. 

  

        Med hensyn til de udluftnings huller der er i tårnene, som kan forårsage forurening af vandet,            

        hvor bestyrelsen har indhentet tilbud på skærme, var der enkelte der mente, at det burde kunne  

        laves billigere (tilbud ca. kr. 27.000) 

 

        Der var meget stor interesse blandt andelshaverne omkring vandbeskyttelse og skovrejsning. 

        Aksel lovede forsamlingen, at det tages op igen, hvis dette viser sig at afstedkomme store  

        Udgifter, der var bred opbakning til at lave indsatsplaner for at sikre fremtidige vandresurser. 

   

        Efter en god og livlig debat blev beretningen enstemmigt vedtaget. 

 

        3. Regnskab. 

 

 

         Bjarne fremlagde det forgangne år regnskab, og dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

         4. Budget. 

     

         Budgettet frem til år 2012 blev fremlagt og taget til efterretning der var fuld opbakning til at  

         opdele de faste priser målerleje og fast afgift per ejendom per bolig 

 

         5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

 

         Aksel Snerling, Knud Mortensen og Birgit Hansen var på valg. Da alle gerne modtog genvalg 



          og der ingen modkandidater var, blev alle enstemmigt genvalgt.  

 

         Poul Barslund, Tingskiftet 58 og 

         Lars Nyholm, Anderupløkken 21 blev begge genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

        

         6.  Valg af revisor. 

            

        JL revision, Hjallesgade 54B blev endnu engang genvalgt 

 

        7. Indkomne forslag. 

      

        Ingen indkomne forslag. 

 

        8.  Evt. 

 

        Knud kom med et lille indlæg omkring evt. vandspild på egen andel og Knud står gerne til  

        Rådighed med evt. adresser. 

 

        Børge Lund erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og  

        orden. 

 

        Aksel takkede for en god dialog. 

 

 

 

 

 

 
        
 

 

 

 

      

     

         

         

             

 

 

 

 

 
      Aksel Snerling/Birgit Hansen 


