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25 andelshavere fremmødt.

Dirigent. Niels Hansen

Prot.fører: Helge

Hansen

Formanden Henry Schmidt,s beretning:
Selskabet er nu ændret til et a.m.b.a.
2020 et godt år, stort set uden driftsforstyrrelser. Værket leverer rent og godt vand.
Der skal tages flere og mere omfattende vandprøver, men alt tilfredsstillende indtil videre.
Det nye værk beløber sig til ca. 4.4 mill. kr.
Tilstødende marker til vandværks boringer skal tinglyses pga nye regler.
Bnbo grundvandsbeskyttelse kan betyde opkøb af nabojord til boringer.
Digitale vandure virker tilfredsstillende.
Bestyrelsen bestræber sig på at skifte til målebrønd i skel hos alle andelshavere.
Der er afholdt 4 best.møder.
1 ny andelshaver tilsluttet, men flere har vist interesse.
Forurening fra losseplads undgået indtil videre.
Vandspild ca. 6 %. 107.000 m3 udpumpet.
Tak til best.kollegaer for godt samarbejde.

Forelæggelse af regnskab ved Ole Mikkelsen - ingen spørgsmål og vedtaget.
- budget ved Ole Mikkelsen ingen spørgsmål og vedtaget.

Ingen indkomne forslag.

Takstblad for 2022 godkendt. (samme priser som 2021)

Ole Mikkelsen og Helge Hansen genvalgt.
Peter Jochimsen ønskede ikke genvalg.
Kurt Kloster indtrådt i bestyrelsen (var suppleant)
Ny suppleant : Claus Iversen
Preben Perschke (Pebbe) genvalgt som revisor.

Evt.: Spørgsmål til kalkholdigt vand.
: Spørgsmål til eventuelle prøver fra gl. losseplads.

Stor tak til Peter Jochimsen for 30 års best.arbejde.

