
Væggerløse Vandværk 
Referat fra generalforsamling 2020 (webmasters referat) 

Årets generalforsamling blev afholdt på restaurant Oldfruen, Marielyst den 30. juni 

2020. Skulle have været afholdt den 17. marts, men på grund af Covid-19 pandemien 

blev generalforsamlingen udsat og først afholdt den 30. juni. 

Mødt var: Bestyrelsen med fem personer og kassereren samt 10 andelshavere. 

1. Formanden Mogens Hemmingsen bød velkommen og foreslog Kaj Jørgensen 

som dirigent. Han blev valgt med akklamation. 

2. Kaj Jørgensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

3. Valg af stemmetællere blev udsat, da dirigenten først ville se, om der blev 

behov for disse. 

4. Gennemgang af generalforsamlingens videre forløb. 

5. Bestyrelsens beretning ved formanden Mogens Hemmingsen. 

Beretningen vil blive vist selvstændigt herunder. 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Kassereren Kim Sørensen fra Øernes Revision gennemgik regnskabet  

7. Det kommende års budget. 

Kim Sørensen gennemgik budgettet.  

Regnskab og budget kan ses på vandværkets hjemmeside 

https://www.vglvand.dk/Portals/309/PDF/1241%20%C5rsrapport%202019%5

B15821%5D.pdf  

Regnskab og budget blev godkendt med akklamation. 

8. Indkomne forslag.  

Der var ikke indkommet forslag. 

9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

Jesper Larsen, Torben Hauerslev og Carsten Kragh var på valg til bestyrelsen. 

Carsten Nielsen som førstesuppleant og Jens Corneliussen som anden suppleant 

blev alle genvalgt med akklamation. 

10.Valg af en revisor og en revisorsuppleant.  

På valg som revisor var Alf Fabiansson, som blev genvalgt med akklamation og 

Preben Majland Olsen genvalgtes som revisorsuppleant med akklamation. 

11.Eventuelt. 

Der kom en bemærkning om, at bestyrelsen burde søge et andet lokale til 

generalforsamlinger fremover, da der var meget trafikstøj her.  

Trafikstøjen var naturligvis speciel høj denne gang, hvor generalforsamlingen 

holdtes i ferietiden. Fremover vil den blive afholdt i marts, hvor der næppe er 

så megen trafik  
Væggerløse 30. juni 2020 BEH 

 

   

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2019 vises herunder snarest. 
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