
Referat af generalforsamling for Sebberup vandværk. D29.03.2017

1. Valg af dirigent.

Det blev Bent Klemmensen som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet. 
Der var 9 stemme berettiget mødt op. 

2. Formandens beretning. Arne kunne i sin beretning berette at der i 2016 havde været et 
større vandbrud hvilket er på et normalt niveau . Vandspildet for 2016 var 6,5% hvilket er 
på et acceptabelt da sidste år var 7,5% .  Den solgte vandmængde er 11871 m2. Som 
omtalt sidste år, er det besluttet at skifte vandmålere til en ny elektronisk udgave som 
fjernaflæses. Vi vil udskifte ca 40 målere i 2017 og resten i 2018. vi stater i byen. Vi har 
skiftet vvs leverandør til Jens Palmelund Hedensted vvs service. Der er i øjeblikket 
periodevis en svag okkerfarve i vandet. Dette skyldtes at filtersandet i filteranlæget skal 
skiftes. Der er imidlertid lidt ventetid på at få opgaven udført, vi er lovet det klaret efter 
påske. Der var spørgsmål vedr nye målere om vandværket selv skulle købe aflæser udstyr. 
Det er ikke nødvendigt da vi med de nye målere kan låne Hedensted vandværks 
måleudstyr. Afkalkeranlæg virker det var et spørgsmål, vi kan kun sige at det er tilsluttet 
som altid vil for høre sælger om eventuel opfølgning. Referat for 2015 for sent på 
hjemmeside. Korrekt og er taget til efterretning.  Spørgsmål vedr hvor er grænsefladen 
mellem vandværkets ledning og forbrugernes. Bestyrelsen vil undersøge vedtægter.

3. Kasseren Beretning. Flemming gennemgik regnskab for 2016 som viser et overskud på 
29,287 kr. Få vandbrud samt kun vedligehold er skyld i det fine resultat. Spørgsmål vedr 
måler nr. 2 om prisen svarer til udgiften for vandværket. Dette vil blive behandlet på 
bestyrelses møde. Regnskab blev vedtaget.

4.

Gennemgang af budget Der budgetteres med et  underskud for 2017 da der investeres i 
nye målere . Uændrede priser for 2017. Budget blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlem. Bent Udby var på valg og modtog genvalg.

6. valg af suppleant på valg Jan Lund som blev genvalgt.

7. Valg af revisor på valg Jan Olsen som blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende.
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