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Generelt
30 andelshavere er mødt op.
1. Valg af dirigent - Henrik fra Selsøvej 20. Dirigent meddeler
at generalforsamling er lovligt indkaldt.
Dagsorden gennemgås.
2. Beretning om det forløbne år gennemgås

• Information om ledningsrenovering ca 25% renoveret
•Digitalisering aflednings arbejder er i gang. Præcis GPS
opmåling indledt
• GPDR styring af andelsmedlemmers data.
•Nye låse og sikring på vandværket.
• Microva overtager mere af administrationen, for at gøre
vandværket mere robust, og dermed også mere
tilgængeligt for medlemmerne.
• Implementering afwater manager fra Kroger for at alle i
bestyrelsen kan tilgå og se status af driften på
vandværket.
•Formandenforklarer om målerbrønde og stikledning,
hvornår det er andelshaveren der har udgiften og
hvornår vandværket har. Dette vil der komme mere
tydelig info om på hjemmesiden.
•Gennemgang afudfordringer omkring den kommende
letbane, og det store ledningsarbejde vi har været
igennem. Det har kostet mange timer og rigtigt mange
penge som vi er tvunget til da denne type offentlige
investeringer ikke kan påvirkes.
•Der bliver forklaret omkring blødt vand status, at Corona
har bremset processen, men at den fokusgruppe der har
været lavet, vil holde et separat møde før næste
generalforsamling i Maj. Der er mange spørgsmål til
blødt vand, så der bliver henvist til mere dialog efter
mødet. Emnet bliver behandlet respektfuldt og i god
tone.
•Der bliver talt omkring digital målere, og her forklarer
bestyrelsen at de har set det i en anden kommune hvor
de ikke var helt tilfredse, og da der pludselig var en del
lækager, så blev disse prioriteret i stedet.
• Beretningen bliver enstemmigt godkendt.
3. Gennemgang af det reviderede regnskab med BDO.

2..(

'8,.3).Q.Ce_ \Jv--'o�

• Formand: Jens Dahmani stiller op igen, og stemmes ind.
• Kasserer: 2 stiller op, og Lone Hansen stemmes ind.
• Bestyrelsesmedlem for 2 år: 3 stiller op, 2 skal vælges,
Rene Sievers og Hassan Hegazy stemmes ind.
• Bestyrelsesmedlem for 1 år: 2 stiller op, 1 skal vælges,
Finn Carlsen stemmes ind.
• Bestyrelses suppleant for 1 år. Peter Vestergaard
stemmes ind.
• Revisorkontrollant for 1 år. Mogens Sørensen stemmes
ind.
• Revisorkontrollant for 1 år. Eva Sørensen stemmes ind.
Evt. Der takkes for en god og konstruktiv GF.
Underskrifter:
bato:
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Dirigent
Formand
Kasser
Bestyrelsesmedlemmer
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