
Lihme Vandværk 

Referat af generalforsamling den 1/7 2020 i Lihme Medborgerhus 

Tilstede: Bestyrelsen og 4 fremmødte 

Velkomst: Formanden bød velkommen til den sene generalforsamling som var udsat pga. corona 

1. Dirigent

Som dirigent blev Ove Møller Bek valgt

2. Beretning

Peter afgav beretning for 2019 (se vedheftet dokument)

Der blev stillet et spørgsmål om kommunen kunne tvinge vandværkerne med i en vandfond.

Det kan de godt men har valgt at det skal være frivillig. Bestyrelsen afventer besked/oplæg fra

kommunen.

Alle godkendte beretningen.

3. Regnskab

Laurits fremviste regnskabet for 2019. Det viste en overdækning/overskud på 65.025 kr.

Kasseren kommenterede at udgifterne til vandanalyser er stigende, der tages flere prøver og der skal

testes for flere ting.

Alle godkendte regnskabet

4. Budget.

Laurits fremviste budget for 2020. Der budgetteres med normal drift og en overdækning på 1.107 kr.

Alle godkendte budgettet.

5. Indkommende forslag

Bestyrelsen fremsatte et forslag om markante stigninger i honorarer til bestyrelsen med baggrund i at

der bliver flere og flere opgaver der skal løses og især er der flere og flere administrative opgaver.

Foreslået blev: Formand:   15.000

Kasserer:  12.000

Vandværkspasser:  8.000

Øvrig bestyrelse:    2.000

De markante stigninger blev diskuteret.

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen

På valg var Peter Svenningsen og Karsten Wagner.

Der var ingen af der 2 der modtog genvalg.



Bestyrelsen har forgæves forsøgt at finde afløsere for de 2. Der har været spurgt 11 forbruger der 

ikke accepterede at blive valgt. Bestyrelsen forsøgt at gøre opmærksom på problemet, ved at lave 

indlæg på Lihmeinfo, Lihmemailservice og lavet et lille ”opråb” til et fællesspisnings arrangement. 

Men det har ikke givet nogen interesse/henvendelser. 

Bestyrelsen havde håbet på at se nogle nye ansigter til generalforsamlingen men det var ikke 

tilfældet. 

Forskellige emner til bestyrelsen blev diskuteret og der blev nævnt at der skulle lægges mere pres på, 

For at få folk til at sige ja. Men bestyrelsen kommenterede at de ikke ville tvinge nogen i bestyrelsen 

der ikke havde interesse i at yde en indsats og at det var vigtigt at finde nogle med de rigtige 

evner/kompetencer. Det er de administrative opgaver der mangles hjælp til. 

 

Bestyrelsen foreslog ekstra ordinær generalforsamling med fokus på valg af bestyrelsesmedlemmer 

Men også med en evt. plan B. hvis det ikke lykkedes at finde nye bestyrelsesmedlemmer. 

Sandsynligvis i slutningen af august pga. sommerferie. 

 

 

 

 

7.         Valg af revisor 

          

Som Revisor blev Ove Møller Bek valgt og suppleant blev Jens Primdahl. 

 

8.         Evt.  

  

            Bestyrelsen ville gerne diskutere Lihmevandværks fremtid.  

  

            I forbindelse med søgen efter nye bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsen begyndt at tænke på hvad 

            vi gør hvis det ikke lykkedes at finde nye, hvad kunne en plan B være. Bestyrelsen gav udtryk for at 

            man var begyndt at overveje en evt. sammenlægning/samarbejde med et andet vandværk. Men der 

            har ikke været nogen form for kontakt med nogen endnu. Bestyrelsen ville gerne høre om de 

            fremmødte syntes det var en mulighed. 

            De forskellige muligheder blev diskuteret og der blev givet udtryk for at det var en ok mulighed, men   

            også at der burde være flere medlemmer at der ville tage bestyrelses ansvar.  

  

 

 
 

  


