
Glim Vandværk A.M.B.A 
Referat fra generalforsamlingen d 29 marts 2022 

 
 

1. Valg af dirigent:  
Ane blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i 
overensstemmelse med vores vedtægter. 

 
2. Bestyrelsens beretning:  

Formanden kunne berette at den nye betalingsoversigt nu er i drift og fungerer efter 
hensigten. Vi får en samlet oversigt over årets betalinger og kan nu, hvis man vil, lægge 
alle betalinger klar i netbanken. Systemet er sat op, så vi alle får en påmindelse 14 dage 
før næste betaling skal ske. 

 
Vandværket har i år fået udskiftet forsyningsledningerne placeret oppe på selve 
vandværket og årsagen var tæring på de gamle ledninger. De nye ledninger er Pel 
(Plast). 
Vi forventer ikke at der kommer yderligere reparationer i 2022. I 2021 har vi haft et 
samlet vandforbrug på 3450m3. 

 
3. Årsrapport 201: 

Årsberetningen blev fremlagt og godkendt. 
 

4. Budget og takstblad for 2022: 
Budget og takstblad blev fremlagt og godkendt. 

 
 

5. Behandling af indkomne forslag: 
Der var indkommet 2 forslag. 

Forslag 1: 
Anders Lykke foreslår en inddragelse af vandværksgrunden til mere offentligt brug    
og til socialt samvær. Vandværksgrunden er den største grønne plet i byen og kunne 
være et samlingspunkt for børn og voksne. Finansiering af en frokostbænk på 
fliseunderlag, opstilling af fodboldmål måske en simpel legeplads skal ikke vedrøre 
vandværket men skal være et beboeransvar evt. i regi af landsbylauget.   Forslaget 
vandt stort gehør på generalforsamlingen og blev godkendt. Anders er tovholder på 
det videre forløb. 
Forslag 2: 
Det andet forslag kommer fra vandværkets kasserer Dorte, som af praktiske årsager 
ønsker at få udskudt afholdelse af den årlige generalforsamling med ca.1 mdr. De 
sidste bilag kommer først februar/marts(elregning) og det kræver tid at få tingene på 
plads og få det hele vendt med vores revisor. Der blev på generalforsamling udtrykt 
stor forståelse for Dortes ønske. Udfordringen lige nu er at det kræver en 
vedtægtsændring hvor 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og 2/3 af disse 
stemmer for. 



Bestyrelsen går i tænkeboks. Umiddelbart vil det kræve en ekstra ordinær 
generalforsamling og en ekstra/ekstra generalforsamling hvis ikke kravene i vores 
vedtægter opfyldes i første omgang. 
 

6.Valg af bestyrelse. 
Alle blev genvalgt. 

7.Valg af revisor. 
MR-Revision blev genvalgt. 
 

7.Eventuelt 
Ingen bemærkninger 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 


