
Generalforsamling, Hadbjerg Vandværk, torsdag d. 10. marts 2011. 
 
Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab for 2010 
4. Budget for 2011 
5. Takstblad for 2011 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 På valg er: 
 Jesper Wichmann (Villig til genvalg) 
 Martin Gamtofte (Villig til genvalg) 
 Gert Sørensen (Villig til genvalg) 
8. Valg af 2 suppleanter 
 På valg er: 
 Franz Thomsen (Villig til genvalg) 
 Claus Loft 
9. Valg af revisorer. 
 På valg er: 
 Irma Katholm (Villig til genvalg) 
10. Valg af revisor suppleant 
 På valg er: 
 Christina Mikkelsen (Villig til genvalg) 
11. Evt. 
 

1. Valg af dirigent 

Vagn blev valgt, og konstaterede at afholdelse af generalforsamlingen var korrekt annonceret og 
afholdt i tide, ifølge vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde beretning. Beretning vedlagt som Bilag 1 (Kan ligeledes ses på 
hjemmesiden) 

Bemærkninger/Kommentarer: 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning  

Beretning er godkendt. 
3. Det reviderede regnskab for 2010 

Kassereren fremlagde resultatopgørelse og balance for 2010. Resultatopgørelse og 
balance er vedlagt som Bilag 2. (Kan ligeledes ses på hjemmesiden) 
Resultatopgørelsen og balancen blev godkendt. 

Bemærkninger/Kommentarer til regnskabet: 
- Der var ingen kommentarer til resultatopgørelse og balance. 

Regnskabet er godkendt. 
4. Budget 2011 

Kassereren fremlagde budget for 2011. Budget er vedlagt som Bilag 3. (Kan ligeledes 
ses på hjemmesiden) 

Bemærkninger/Kommentarer: 
-  

 
5. Fremlæggelse af takstblad for 2011 



Kassereren præsenterede taksbladet for 2010 (Vedlagt som Bilag 4). Der er en forskel 
i stikledningsbidraget til landbrug (Se beretning) 

Bemærkninger/Kommentarer: 
Der var en kommentar til formuleringen omkring land og by, hvor forbruger ikke mente det 
var tydeligt nok formuleret. Dette vil bestyrelsen drøfte på det først kommende 

bestyrelsesmøde.. 

6. Indkommende forslag. 
 Der er ikke tilgået bestyrelsen nogen forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valgt blev: 

 Jesper Wichmann, genvalgt 
 Martin Gamtofte, genvalgt 
 Gert Sørensen, genvalgt 
  

8. Valg af to suppleanter 

Valgt blev: 

Claus Loft 
Franz Thomsen (Glentevej 3), genvalgt 
 

9. Valg af revisorer 
Valgt blev: 

Irma Katholm, genvalgt 
 

10. Valg af revisor suppleant. 
Valgt blev: 

Christina Mikkelsen, genvalgt. 
11. Evt. 

-  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden sluttede af med at takke de fremmødte. 


