
Generallorsamling i Sognegården den 23. marts Z*2,2

Peter Storgaard brrd velkonrttcr:.

I . !"al-g aI'd.irigent.
Karl Ågc llahl blcv valgt rg konstatcrcdc. at d*r var indkaldt i rcttc tid.

2. l-orrrrat,d.,,s berctrtirtg:
Eitcr gcncralfbrsamlingcn sidstc .ir konstitucrcdc bcstyrclscn sig mcd Pctcr S. som forntand,
Petcr H. sclnr næsllbnnarid. Kcld som sekrctæt Søren sr:nr kasscrer og [-ar*q sorl
bestyrel sesnred I ent.

År 2021 var endnu et Corona år'.
-faulov 

bygaelc flk skittct vandlcdning. Arbcirict tog 3 uger længcrc cnd rcgrncl rncd, da cir,r

yar lrcgct grundvand. Pris 1,30.{}00kr + rnoms. Dct r,ar dcn sidstc,lcmlcdning i vandværkcts
net-
Nyudstykningcn af 22 hr"rsc på Flintcmarkcir har dcsværrc placcrct flcrnvarntc rør for læt på

vandledningen, sit vi er igang rred irt iilklare ilet.
Kun el enkeit iedningsbrucl på Birxlsierhar en -13. Der har også \'æret en lille hrand i et

elskab r skoven. 2 forbnrgere havde ikke fi"ostsikret tieres målere. sonr fiøs og skulle sl<iftes.

Dc:r har r,ærct skolcbørl på besøg 3 gangc.
Dcr har r,æret lroldt nrødc mcd Børup og Skrrbæk vandvrrk f'or at snakkc oni øgct

sailarhc.ide. rncn incltil vidcre er d*r ikke lar,et nogerl aftale r.

Vi har sagt.ia til at havc cn nødfursyningslinjc til Trcfor.
Vi havde det årlige vandværksrrøde med r'ærkenre i Fredericizr l<ortuttune. hvor der bl.a.
blev talt onl pssticider og []NBO (Borings Nære Beskvttelses Onrrader).
Der skal laves IINLIO orrråder, så vi skal forhandle nred landmanclen. sotr ejer jorden.

Vandanalyscr lrar vicrst ok og kan scs på h-jcnrntcsidcn.
Vi har ingcn I'}l'AS og ingcri pcsticidcr i vorcs borittgcr.
Vancllbrbrug pcr tlag cr 2?6.-561. Spild .§,6'1,.

f)cr blcv spurgt til BNBO og Pcterr Storgaard lorklarcdc. at det ';ar rcgcringsbcstctllt, og at

okonornien derlil starjig var ua{klaret.
3. Regnskabsatlæggclse:

Srrrcn Ovcrgaald iicn-rlagdc rcgnskabct.
I rcgr:skabsårct har vi haft r't lrruttoresultat på 500.9 I 0kr. Rcsultat af pnrnær drif't -i. I I 2kr
og årcts rcsr.rltat t-)kr.

RegnskalT et hlev godkenrlt.
4. Br-rdgc!

Soren Or ergaard gennenrgilr hudgettet.
12A22 tbrr.entes en intltitrgt på 932.51t0kr. Dritisudgifter pa -11 1"000kr"

Adrninistrations ornkostninscr p:i 419.5t)0kr. .,{rcts rcsultat - 175.0{'}0kr.

I 202i ibri'cntes c:r indtægt på 975.1)00kr. Drilisudgiftcr på -121.1)00kr.

Administrations omkostningcr irå 4-i I .00(rkr. '\rcts rcsultat - 161.00{}kr.

[ ]ndcrskudct tagcs a{' bcholdningcn.
Budgettet blev godkendt.

5. Behandling a{' indkorrne Iorsla-s:

Bestvrelsen lrar ticrnlagt ibrslag til ændringer i veilt:egteme.
r\'i. onslies ænrlret til:
Vctltir:gtci'. r'cguliitir ug ga:ld*rriic ralistblarl karr scr pii r arrdi trlicts h"icu'tnt"rsir-ls "tauliilr iutd.dk".
§ l0 ønslies ruriret til:
Sclsk.rir.'t bcsiai a1'-i ulcrllrlluitcr. iiilg,l iir I ar itll giulSati. itlct dcr llrctl ei 1:a tlcLt {rrriiLtærc
gcncralii'rrsanrlinr algitl skil'tcr is 1, I og I tncdlrlll'nqr.
Del hlcr stillet spr.lr'gsrnal red r-rrrr I i:r ikke rar lang tiil al riere lalgl. P*ler Sitrrg;titrtl litt'ltl;tretle.
al dc1 rll iirr al rrrrdgt) lil Lrcsttr.rlsun Lunnr vlulgcr itr.i cn cnkcll gi:ncr"all',,rlsanrling.



6.

7.

8.

Vedtægtsændringeme blev ensstemmingt vedtaget.
De skal jf. vedtregtenre på endnu en generalforsa*rling, for det kan endeliS vedtages"
Karl Åge Dahl opdagede, at en tidligere vedtaget beslutning sln at rette "Revisorer" til
"Bilagskontrollanter" ikke var udført og skal ændrcs.

Vals til bcstvrclscn:
Pctcr Storgaard og Sør*n Overgaard bicv gcnvalgt.
Søren Thr:ursen blev genvalgt til suppieant.

Yal g af bi lagskpntrcl lsnt:
Annette Snejbjerg blev valgt.
Flemrning §issen blev valgt lil supplcant"
Evenluelt:
Søren Thor"nsen roste rlen niånedlige måleratlæsning.
Karl Åge Dahl takkc.dc ftrr hestyrelsens arbejde og det renc vand.
Peter Storgaard takkede for tilliden og iicmmødet og bød på snrørrebrød, kaffe og kage.

Dirigcnt


