LUNDØ NORDRE VANDVÆRKOG GRUNDEJERFORENING
Generalforsamling
DATO/TIDSPUNKT_
STED

Lordag den 11. juni. 2022 kl. 15.00
: Lundg forsamlingshus

Referent

: Tina Hey

Dirigent:

: Jan Ostergard

REFERAT
Formanden bød velkommen.

1. Valg af referent: Tina Hay
2. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Jan Østergård. Dirigenten takkede for valget,
gennemgik dagsorden og konstaterede at generalforsamlingen erlovlig indkaldt.

Beretning for det forløbne år. Formanden afgav beretning for perioden fra sidste
generalforsamling. Beretningen er vedlagt referatet i form af pdffil
(20220611 Beretning Lundø Nordre vandværk og Grundejerforening 2022.pdf)

Info om LER-projektet, som nu er oppeat køre. Info om muligt samarbejde mellem
Lundø vandværk og Nordre Vandværk. Info om BNBO. Info om kloak, der vil
komme en vejledning på vores hjemmeside.

Kommentarer: Verner 128: Spørgsmål til samarbejdet. Spørgsmål til om
Strandrensning er sket — det er gennemført. I år fik vi ikke søgt på forhånd —
pengene gik til lokale foreninger. Spørgsmål til møderne mellem brøndborer og
vandværket — nuværende bestyrelse har ikke deltaget i disse møder.

Det reviderede regnskab forelæggestil godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabetfor 2021.

Kassereren fremlagde værdipapirbeholdningen og informerede om risiko og afkast
tilbage fra 2020.
Kommentarer: Verner 128: Spørgsmål til projektet Lundø. Projektet lever stadigt —
selvstændig forening.
Regnskabet godkendes.
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5. Budget for 2023 blev forelagt
Kassereren gav gennemgang af budget, med udgangspunkti takstblad. Der vil
fremadrettet bliver der opkrævet gebyr for udflyldelse af blanketter til
ejedomsmægler.
128: Spørgsmål til projekt Lundø — er det nye 100.000 hvert år? Nej.
243: Spørgsmål til de 100.000krtil projekter — hvad brugesde til? Såfremt der
bruges af pengene? Der vil blive informeret om det.
Budgetter og takstblad godkendes.

6. Indkomneforslag
Foreningen er blevettilbudt køb af jord. Hvordan skal foreningen forholde sig til
dette? — Debat om emnet. Input:
128: Er stykket ikke allerede nu lagt ud til grundejerne. — Svar: den konkrete sag er
ikke til diskussion her.
311: Umiddelbart ikke nogen interesse. Men hvem skal afgøre det?
128: God ide at generalforsamlingen er med påråd.
243: Bør altid godkendes på generalforsamlingen.
201: Generelt, hvis det giver mening og formål.
321: Afhængeraf hvilken kasket man bærer, vandværk — for at sikre BNDO,
grundejerforening — kun hvis det har et formål.
192: Forluftigt. I kan ikke forvente yderligere svar.
Konklusion: Som grundejerforening skal det have et formål, men detskal
godkendes på en generalforsamling. Drejer det sig om vandværket og at sikre
vandkvaliteten, så kan bestyrelsen afgøre sagen. Bestyrelsen må træffe
beslutningen i den konkrete sag.
7. Valg af bestyrelse, der består af 5 medlemmer, vælgesfor 2 år.
2 stk. på valg:
Lars Høy genopstiller.
Allan W genopstiller ikke.
Bestyrelsen for sla Jens Waldiche.
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Ingen andre kandidater, så Jens Wøldike blev valgt. Lars er genvalgt.
8. Valg af 1 suppleanttil bestyrelsen, vælgesfor 1 år.
Svend Erik er på valg
Bestyrelsen har behov for en suppleant der kan være referent, mindst det næste år,
derfor ønsker Sven Erik Ballaby ikke genvalg.
Bestyrelsen forslår: Finn Godrim, Jelsevej 535
Ingen andre kandidater, så Finn Godrim blevvalgt.
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor — vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen forslår nuværende: Dansk Revision Skive
Selskabet er genvalgt.
10.Eventuelt.

128: Hvor meget vand er der oppumpet? Hvor megeter der afregnet? - Svar gives
til Verner efterfølgende.
128: Ønske om at Regnskabet sendes ud før generalforsamlingen.
Bente.: tak til afgående kasserer Allan, for det arbejde han har udført.
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