Glim Vandværk A.M.B.A.
Referat af generalforsamling

onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.00

hos Jørgen Bagge, Glimvej 4, 4000 Roskilde
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad for det kommende regnskab fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jette, Ulrik og Per er på valg og modtager genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ad.l. Ulrik Salmonsen blev valgt som dirigent og Jette Langenbach som referent
Ad.2 Formand Per Stallknecht fremlagde bestyrelsens beretning og oplyste om registrering af
. målerbrønde udført afTvillum. Der er stadig udfordringer på ledningsnettet bl.a. ved nummer 32 og
fra kirken til nr. 1.
- Der har været et enkelt ledningsbrud ud for nr. 12.
-Der er etableret transientbeskyttelse (lynnedslag)
-Der er indkøbt vandspejlmåler, da vi er forpligtede til at måle vandstanden 4 gange om året.
-Smeden skulle renovere vandværkets tærede tværbjælker, men måtte stoppe pga. fare for
nedstyrtning
-Der er etableret ekstra alarm til måling afudsivende vand på gulvet i den gamle vandtank og
maskinrummet.
- Dons kontrollerer stadig vandkvaliteten, der er helt i top
Bestyrelsens beretning er godtaget. Generalforsamlingen besluttede, at der påbegynder renovering
af taget på vandtanken på en sådan måde, at vi kan anvende de allerede indkøbte ståldragere. Taget
skal være af træ og have en diameter, der er større end tanken, så vi undgår at regnvand løber ned af
tanken med deraf følgende afskalning af malingen. Udgifterne til etablering af nyt tag og opmåling
af ledningsnettet tages fra formuen
Ad.3 Regnskab gennemgået og godkendt
Ad 4. Budget og takstblad godkendt
Ad.5 Ingen indkomne forslag.
Ad. 6 Per Stallknecht, Jørgen Bagge og Jette Langenbach blev genvalgt
Ad.7 Nicki Frøiland blev valgt som revisor. Det var ikke muligt at vælge en revisorsuppleant på
grund af manglende fremmøde
Ad 8 Ingen bemærkninger

