Referat af generalforsamling i Bækmarksbro Vandværk
D.10/3-2020 kl.19.30
Fremmødt var 4 personer udover bestyrelsen
1 . Som dirigent blev Jørgen Mose Pedersen valgt
2. . Beretning: der har været en Nettoomsætning på 754.000 kr. i 2019
(780.000 kr. i 2018) og der har været en Overdækning (overskud) 79.968
kr. (105.197 kr. i 2018)
Der er udpumpet 166.000 m3 i 2019 (167.206 m3 i 2018)
Der er i løbet af 2019 kommet 3 nye forbrugere til (1 i byen og 2 på
landet)
Der har i løbet af 2019 Kun været 1 stort ledningsbrud på vores 62 km.
Rørledninger (Det var lige uden for vandværket og betød at der blev
lukket af for vandet til 90% af forbrugerne indtil det var repareret)
I Årets løb er gulv i ”Filterrum” + mur udenom ”filterrum blevet repareret
.
Desuden er vi i gang med jordkøb/Tinglysning vedr. jord på Møborg
Kirkevej hvor trykforøger station ligger , så det er på plads når vi skal have
bygget den nye trykforøgerstation med nye pumper.
Det blev også besluttet at Ny Generator til vandværket indkøbes og
installeres i løbet af 2020
Vi mangler at få udskiftet et par enkelte måler brønde , det forventes
færdiggjort i år
3. Regnskab : (Se regnskab)

4a. Budget : (se Budget)
4b.Takstblad for kommende år (se Takstblad)
5. Indkomne forlsag : ingen
6. Valg til betyrelsen blev :
Medlemmer : Jørgen Mose Pedersen (Genvalg) , Ove Toft (Genvalg)
Suppleanter : 1. Suppleant Preben Jespersen , 2. Suppleant Jens Erik
Borup Jakobsen
7. Valg til bilagskontrollanter og supp. : Bilagskontrollanter blev : Peder
Østergaard(genvalg) & Jens Erik Borup (genvalg)
Suppleant : John Laugesen (Genvalg)
8. Evt : ingen punkter
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følgende :
Ove Toft (Formand)
Birger Sivkjær (NæstFormand)
Jørgen Mose Pedersen (Kasserer)
Carsten Graversen (Sekretær)
Ole Laugesen (Menigt medlem)

