Generalforsamling 13. juni 2022, kl. 19:30 i Knabstruphallen.
Referat: Claus Pejtersen
Tilstede: Formand Lars Pedersen, Lars Holm, Flemming, Rud, Mogens, Max & Jesper Nielsen (Ny)
Ikke tilstede: Heino, Johannes.

AD 1 : Rud Hansen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
AD 2: Formanden orienterede om de hændelser som har været i det forløbende år, der er investeret i
ledningsnettet og på vandværket, der har ikke været udskiftning af ledningsnet, men 5 pumper på vandværket. Som
har bevirket at det er blevet billigere at pumpe vand ud, med gl. pumper kostede det 0,56 kw nu med nye 0,40 kw
strøm pr. m3 vand. Den nye boring kører perfekt.
Der har ikke været brud på ledningsnettet.
Skolevænget mangler stadig at få skiftet de sidste anboringsbøjler og stophaner, arbejdet er startet på Abildgårdsvej
her er den ene halvdel taget, den anden halvdel tages næste år.
Alle målere er udskiftet så fremover kan alle målere fjernaflæses.
Alle brandhaner i byen skal nedlægges – undtagen den ved vandværket.
Der arbejdes på at få lukket de sidste private brøndboringer.
Det forventede mængdevand leveret til VN i 2021 70.000 m3 der blev leveret 77.902 m3, forventet i 2022 70.000
m3.
Prisen til forbrugeren forbliver uændret i 2022.
Vandforbrug i Knabstrup 2020 53.711m3 forbrug 2021 53.979m3 en stigning på 208 m3

Der er kommet en ny forbruger, i Tvede.
Formandens beretning blev godkendt.
AD 3: Det revideret regnskab blev fremlagt Forretningsfører Max, regnskabet blev godkendt.
AD 4: Budgettet for det kommende år blev fremlagt af Forretningsfører Max og godkendt.
AD 5: Indkommende forslag, der var ingen.
AD 6: valg til bestyrelsen og suppleant, på valg var, Mogens Østergaard & Claus Pejtersen, Mogens ønskede genvalg
Claus ønskede ikke genvalg
Heino Hansen ønskede ikke genvalg som suppleant. Ny suppleant Flemming Madsen
Ny indvalgt i bestyrelsen blev Jesper Nielsen.
Bestyrelsen er sammensat sådan, Formand Lars Pedersen, næstformand Johanes Bang, Mogens Østergaard,
vandværkspassere Lars Holm & Jesper Nielsen.
AD 7: Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er Jesper Kyndal, Jesper ønskede genvalg, og blev valgt.
AD 8: Eventuelt, ikke noget relevant.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

