
General forsamling i Taulov Sognegård torsdag den 10-03-2016. 
 

1. Peter Storgaard bød velkommen. 
Kaj Brogaard blev valgt som dirigent. 

 
2. Formandens beretning 

Vi har de samme underleverandører som vi plejer. 
Vi har holdt 6 bestyrelses møder i løbet af året og bruger mail mere og mere. 
Anne Birthe har været kassér i 1 år og der er styr på det hele, - Holsted laver regnskab og  
opkrævninger. 
Vi har fået renoveret vandfiltrene i ”den gamle afdeling” på vandværket. Det var tiltrængt, men de 
har ”kørt” fra 1966. 
Vi har haft problemer med alarmsystemet, så det er også blevet udskiftet. 
Der har været lidt drillerier med vores vandanalyser, der viser 1 coliform bakterie af og til. Når vi 
tager nye prøver , så er den væk- fejlen er ikke fundet. 
Der har været besøg fra Told og Skat, der blev kontrolleret logbøger fra 2013, det hele var i orden. 
Der deltog også Anne Birthe og en fra Holsted EDB 
Der har været nogle ledningsbrud hen over året. 
Sdr Vildstrup  får lavet nødforbindelse, de bliver koblet til ved Holmemarksvej 38, de betaler det 
hele. 
Krybily Kro´s nødforbindelse ligger på fast aftale nu. 
Vi har haft 3 x 25 års jubilæer for Peter Storgaard , Flemming Nissen, og  Peter Holm. Det blev holdt 
samlet på Hejse Kro med en reception, en fin dag med mange besøg. 
Det er vandets dag den 22 marts , der kommer landsdækkende reklame ud i uge 12. 
Obarma holder også vandets dag i det Hvide Hus, og der vil være 4 deltagere fra Danmark, hvoraf 
en fra vores forening (Danske Vandværker) deltager. 
Vand udpumpet i år  94291 m3          mod  103 482 m3 sidste år 
Vi har fået betaling for 86992 m3 i år og 85490 m3 sidste år. 
Tak til alle for deres arbejde i bestyrelsen og til bilagskontrollanter. 
Beretningen blev godkendt uden indvendinger. 
 

3. Regnskabet blev fremlagt af Anne Birthe og godkendt. 
Budget for 2016/2017 godkendt. 

 
4. På valg: Peter Storgaard      genvalgt     Søren Overgaard      Genvalgt 

 
5. Suppleant : Steen Nielsen, Druehaven 36    nyvalg 

 
6. Bilagskontrollant: Kaj Brogaard      genvalgt 

 
7. Bilagskontrollant suppleant: Søren Thomsen, Bakkevej 25   nyvalg 

 
8. Indkomne forslag:  ingen. 

 
9. Evt: Peter talte om ”generations skifte” om nogle (mange) år, og om evt. tilbygning til vandværket, 

således at der kan blive etableret toilet- og badeforhold samt et mødelokale. 
 

10. Tak for god ro og orden. 


