
 

   

 

Referat fra Skee vandværks generalforsamling på Allindelille Friskole den 8. 

juni 2021. 

 

Der var fremmødt 21 interessenter fordelt på 5 fra bestyrelsen og 15 øvrige. Een interessent 

var repræsenteret ved 2 personer. Ialt 22 personer – godt gået. 

Formanden bød velkommen og forklarede om baggrunden for generalforsamlingen på 

dette tidspunkt, der naturligvis skyldtes corona forsamlings forbuddet. 

Vedtægten har således måttet vige for gældende lovgivning, og der var ingen indvendinger 

imod dette. 

Første punkt var valg af dirigent, og Mads Merlung Drake påtog sig opgaven. 

Som stemmetællere blev Jeanette Gert Nielsen og Jørgen Nielsen valgt. 

 

Formanden, Lars Bo Hansen, fik derefter ordet for sin beretning: 

Vandprisen fastholdes på kr. 8,50 med Rgs. Fors.s 8,84. 

Driften på vandværket blev gennemgået med de småproblemer, der nu har været bl.a. en 

overgang med brunt jernholdigt vand, hvilket skyldtes en elfejl i et skab, så relæet til 

kompressoren var faldet ud, og så var der ingen iltning og dermed ingen vandrensning. 

Samarbejdet og forholdet til tilsynsmyndigheden i Rgs. Kommune blev omtalt og rost. 

Forsamlingen blev foreholdt, at et nyt vandværksregulativ (fællesregler) var på vej. 

Formanden sluttede med at ønske de tre nye interessenter velkommen i vandværket. 

 

Efter beretningen var der et spørgsmål fra forsamlingen om forskellen på regulativ og 

vedtægter, hvilket blev forklaret. 

 



 

   

Kasseren, Ole Olsen, fremlagde derefter det reviderede regnskab, de viste et årsresultat 

på kr. 21.564,98 for året. Kassebeholdningen er på kr. 214.185,97. 

Ole gennemgik regnskabet punkligt, og der udspandt sig derefter en række interesserede 

spørgsmål til opbygningen af vores kassebeholdning og meningen dermed. 

Bestyrelsen forklarede i fællesskab om vores investeringsplan, der nok skulle komme til at 

koste penge. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

Under indkomne forslag bragte Bente Laursen afkalkning/kalkknusning på bane, og det 

gav anledning til langvarig og meget ivrig bebat, der endte med, at Bente Laursen og Skee 

Is stiller matrikel til rådighed for to decentrale forsøgsanlæg. 

 

Valg til bestyrelsen: Lars Bo Hansen og Rasmus Achton-Lyng blev genvalgt uden 

modkandidater. 

 

Bettina Longo blev genvalgt som revisor. 

 

Evt. Ingen indlæg. 

 

Bestyrelsen      /HG 

 


