
Torkilstrup-Lillebrænde vandværk   Generalforsamling 24-6-2020 

Tilstede var 17 andelshavere heraf 6 fra bestyrelsen samt 1 udefra 

1. Valg af stemmetællere: Torben Pedersen og Frode Kok 

 

2. Valg af dirigent: Søren Kok 

Bestyrelsen har udskudt årets generalforsamling pga Covid 19 

Det blev konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i Ugeavisen 9-6-2020 

 

3. Bestyrelsens beretning ved Edvard Traberg 

Sprøgsmål omkring moms af vand?  -  Ja, der er moms på vand 

- Merete Højrup(MH). Ændres aftalen med Skørringe Gods ift. boligenheder?  - Ja, der afregnes 

nu for 11 boligenheder mod 6 før. 

- MH syntes der var for lidt begrundelse for takst forhøjelsen – Skyldes øget omkostninger. 

Beretningen blev herefter godkendt 

 

4. Regnskab forlagt af Helle Hansen: 

Regnskabet for 2019 viser et lille underskud på 8.449 kr 

Regnskabet kan ses på T-lvand.dk 

Der var ingen kommentarer til regnskabet 

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt 

 

Budget 2021 forelagt af Helle Hansen: 

Budget 2021 viser et overskud på 1.300kr 

Der er foretaget en forhøjelse i takstbladet på 0,30kr ex. Moms i m3-prisen og 200 kr ex moms på 

den faste afgift 

Merete Højrup kommenterede at takstforhøjelsen kan ikke ses i budgettet – budgettet bør rettes til 

Budgettet blev herefter godkendt enstemmigt 

 

5. Indkomne forslag. 

- Bestyrelsen fremsender forslag til ændring af vedtægternes §8: 

-Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 
dages varsel og meddeles på hjemmesiden med angivelse af dagsorden og ved annoncering i 
lokal avis. 
- Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 
7 dage inden før generalforsamlingen 

- Merete Højrup vil gerne have at indkomne forslag skal slås op på hjemmesiden så forbrugerne 

ved hvad der skal stemmes om 

- Henrik Rasmussen syntes at det er unødvendigt at der annonceres i avisen – måske email i 

stedet? 



- Torben Johansen foreslår at indkaldelsen kan stå på opkrævningen 

- Verner Hansen beretter at det fungere rigtigt godt med Facebook i Maglebrænde 

 

 

Der stemmes om vedtægtsændringen 

For: 15 

Imod:1 

Undladt at stemme: 1 

Skal vedtages igen til næste generalforsamling 

Der laves en hensigtserklæring om at indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden inden 

generalforsamlingen  

 

6. Sammenlægningen med Maglebrænde Vandværk(MV) 

Torben Johansen fortæller om baggrunden for en mulig sammenlægning 

Der er blevet lavet en hensigtserklæring om at få MV ind under TLV. Hensigtserklæringen er lagt ud 

på hjemmesiden forud for generalforsamlingen. 

Det blev efterfølgende besluttet at bestyrelsen kan arbejde videre med sammenlægningen 

 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er: Anders Kappel – villig til genvalg 

  Edvard Traberg  - villig til genvalg 

   

Anders og Edvard blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

Valg af suppleant.  

Valgt blev: Peter Iwaniewicz ( 1. suppleant) og Niels Hansen ( 2. suppleant) 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Valgt blev som revisor: Villads Andersen,  

Valgt blev som revisorsuppleant: Torben Pedersen 

 

9. Eventuelt 

Intet at berette  

 

Formanden takkede Søren Kok for at være dirigent 

 

 

 

 

Dirigent: Søren Kok    Referat: Anders Kappel 

 

---------------------------------------- 


