
2022 Generalforsamling referat 

Bøsøre Vandværk Amba, onsdag den 27. april 2022, kl. 19.00 

Afholdt: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen 

 

1. Valg af dirigent: Rune Nordenlund 

2. Bestyrelsens beretning:  Formanden, Ander Skriver fortalte lidt om hvad der er arbejdet med i 

årets løb samt lidt om årets underskud samt henstillede til, at alle indsender deres aflæsningstal, 

idet der igen for 2021 var 50 som der måtte rykkes for – hvilket svarer til 15% (Bilag 1)  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: 

Kassereren, Inge gennemgik regnskabet som udviser underdækning/underskud dkk. 126.589 

Regnskabet blev godkendt. Der blev talt om udgifterne til SRO som er datasikkerhed og står for 

Styring, Regulering og Overvågning. 

4. Budget for det / de kommende år:  5 år 2022 – 2026. 

Budget blev fremlagt til orientering. 

- Og som fremgår er næste plan renovering af Holmskov Strand.  

- Lars orienterer kort om plan for Holmskov Strand. 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

På valg til bestyrelsen er: 

Anders Skriver genopstiller 

Lars Andersen genopstiller 

Peer Locher genopstiller 

Alle blev genvalgt. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelse. 

På valg er: 

Peter Hyldebrandt genopstiller 

Michael Kjær-Pedersen genopstiller 

Begge genvalgt. 

Valg af folkevalgte revisorer og revisorsuppleant: 

På valg som folkevalgt revisor er: 

 Margit Drost  genopstiller 

På valg som folkevalgt revisorsuppleant er: 

 Ebbe Salling genopstiller 

Begge blev genvalgt. 

 

 



 

8. Eventuelt: 

Intet indkommet til eventuelt – men nabo til Bøsøre Vandværk var til stede og klagede over, at 

pumperne inde i vandværket larmer + pumperne på gårdspladsen. 

Der blev talt om støjniveau. 

Bestyrelsen har lovet at undersøge hvor meget / lidt der må være at støj samt se på hvad der 

eventuelt kan gøres – og vender tilbage til naboen ”Søren” – snarest. 

 

Formanden takker for fremmødt og herefter er der kaffe. 

 

Generalforsamling sluttet kl. 20.00 

 

 

 

 

 


