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Referat af generalforsamling tirsdag dem 27. marts 2018 kl.19.30 Viby Kro 
 
Følgende deltog fra Bestyrelsen: 
Vagn Hitz, Inga Skjærris, Kurt Larsen, Henning Wilken Christensen 
Af interessenter var der fremmødt flere 
Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

• Man enedes om ikke at vælge en dirigent på grund af de få interessenter der var 
fremmødt  

2. Formandens beretning. 

• Vi har ikke haft mange ledningsbrud, men vi har sat en del målerbrønde ned, og det skal 
fortsætte i 2018, det er fordi vi skal tjek på vandspildet, da vi opdager flere utætte 
ledninger, endda inde på folks grunde. Så derfor vil vi bruge megen tid med i år at få opsat 
målerbrønde. Det bliver ikke lettere at være frivillige bestyrelsesmedlemmer i fremtiden, 
det skyldes at kommunerne og staten kræver mere af bestyrelserne. 

• Vi har i år reduceret strømforbruget med ca. 20% og det skyldes mindre oppumpning og 
andre besparelser. 

• Der har været en defekt ledning på Birkedevejen ud for den gl. elevatorfabrik som nu er 
renoveret  

 
3. Der reviderede regnskab til forelæggelse og godkendelse: 

• Det reviderede regnskab blev gennemgået af Inga Skjærris og godkendt. 

•  Der var ingen bemærkninger til regnskabet 

4. Behandling af indkomne forslag. 

• Der var ingen forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) På valg er Vagn Hitz   
• genvalgt    

b) På valg er Tom Jensen  
• genvalgt 

6. Valg af suppleanter 
a) På valg er Kaj Husmann 
b) På valg er Martin Vinblad 

• Begge blev genvalgt 
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7. Valg af revisorfirma 
a) På valg er BC Revisor Roskilde 

• Revisorfirmaet blev genvalgt 

8. Eventuelt 
• Der var ingen spørgsmål og så sluttede generalforsamlingen 

 
 
 
 
 Henning Wilken Christensen 
  Referent 

 
 
 
 


