
 
 

Generalforsamling den 2. september 2020 kl. 19.00. Lunderskov Hallen. 
 

                                                                                                                                         15 medlemmer inkl. bestyrelsen. 

DAGSORDEN: 
 

Thorkild Jensen bød velkommen til den, på grund af corona situationen, udsatte generalforsamling i Lunderskov 

Vandværk. 

 

1. Valg af dirigent. Mogens Westen blev foreslået, af bestyrelsen. Mogens Westen blev valgt og kunne konstatere 
at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning om værkets virksomhed i 2019. Thorkild Jensen fremlagde beretning for 2019. (Se 
vedhæftede). Ingen spørgsmål. Beretning blev taget til efterretning.  

  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Jan Hedeager fremlagde regnskabet for 2019. Ingen 
spørgsmål. Regnskab blev herefter godkendt.  

 

4. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse. Jan Hedeager fremlagde budget for 2021. Leon Sørensen 
spurgte om årsagen til stigning i bestyrelseshonorar. Jan Hedeager svarede at bestyrelsen havde vedtaget at 3 
ulønnede bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag på kr. 5.000,-. Budget blev herefter godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra Leon Sørensen (se vedhæftede forslag). Thorkild Jensen svarede (se 
vedhæftede svar). Forslag fra Henning Højer (se vedhæftede forslag). Da Henning Højer ikke var på 
generalforsamlingen, gennemgik Thorkild Jensen forslagene og svarede på disse (se vedhæftede svar). Inga Holm 
spurgte om Henning Højer fik svar på sine forslag. Thorkild Jensen svarede at referat fra generalforsamlingen vil 
blive lagt på Vandværkets hjemmeside.  

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jan Hedeager, Jørgen Nørgaard Lind og Jimmi Steiner blev genvalgt.  
 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen. Torben Olesen blev valgt som ny suppleant da Carl Magnus Mogensen ikke 
ønske at forsætte.  

 

8. Valg af revisor og suppleant. Inga Holm blev genvalgt som revisor. Henrik Wulff blev valgt som revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt. Leon Sørensen spurgte om forsyningssikkerhed ang. vand til f.eks. plejehjem ved nedbrud. Thorkild 
Jensen svarede at dette generelt ikke var et problem. Bent Jensen spurte om hvordan der blev informeret ved 
nedbrud. Thorkild Jensen svarede at dette blev gjort via SMS. Jørn Schmidt spurgte til hvorfor Vandrup 
Vandværk ikke ønskede at indgå i en nødforbindelse. Thorkild Jensen svarede at man i Vandrup Vandværk havde 
valgt at satse på en ny boring fremfor at ingå i en nødforbindelse til Lunderskov Vandværk. Thorkild Jensen 
fortalte kort om de udfordringer Vandværket har med vores ledningsnet specielt i de områder vor Blue-Kolding 
graver.  



 
 


