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Dagsordenen til repræsentantskabsmødet fredag den 17. september 
2021 kl. 17:30 
 
 
1. Navneopråb 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Godkendelse af referat af 7. maj 2021 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Fremlæggelse af årsregnskaber 20/21 
6. Indkomne forslag.  
7. Evt. 
Til stede: Anne Munk Jespersen, Jan Rasmussen, Michael Præst, Carsten Jensen, Anne 
Steensen, Ole Jensen, Mimi Snorrason, Kurt Lildal-Jensen, Kurt Neiiendam, Carsten 
Nielsen, Niels Bjørn Jensen, John Laursen, Helle Nielsen, Bjarne Vork & Kirsten 
Løcke. 
 
2. Der var ingen det ønskede at være dirigent, så Niels Bjørn Jensen, blev dirigent.  Re-
ferent Kirsten Løcke.  
 
3. Referatet af mødet den 7. maj 2021 blev godkendt uden bemærkninger.  
 
4. Formand Niels Bjørn Jensen fremholdt følgende beretning.  
 
 
Der blev spurgt om der er risiko for at der ved målerskifte kommer vand ind i huset, 
hvis man har lukket det for vinteren.  
Hvis der er lukket for vandet, bliver der ikke åbner ind til huset. 
 
Der blev spurgt til GHT og det man hører om samarbejdsproblemer med et andet vand-
værk. 
Det er ikke en bekymring vi har. Historierne man hører, er måske heller ikke altid helt 
rigtige.  
 
Beretningen blev godkendt. 
 
5. Årsregnskabet blev gennemgået. Vi går ud af 20/21 med et overskud på kr. 448.388,- 
kr. 400.000,- bliver hensat til fremtidig vedligeholdelse. Vi har betalt kr. 21.000,- i ne-
gativ rente. Indkøb af nye vandmålere er delt over to regnskabsår, så i 20/21 er der en 
tilgang på kr. 1.523.875,- 
 
Der var en kommentar om at teksterne til beløbene er misvisende/gammeldags, og det 
kan der være noget om. De vil blive opdateret.  
 
Der blev spurgt om vi har en Netbank forsikring som dækker over kr. 750.000,-  
Umiddelbart var svaret svævende, men en søgning på bankens hjemmeside fortalte at 
det har vi automatisk, da vi har en omsætning under kr. 50. mio.  
 
Det kan være svært at forstå hvordan vores likviditet falder med kr. 1.2 mio. når vi sam-
tidig går ud med et overskud på over kr. 400.000,-  
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Det er fordi vi bruger mange penge i år på vandmålere og ledningsrenovering, men at 
disse afskrives over hhv. 15 og 75 år. Det gør at store udgifter ikke ses så tydeligt i 
regnskabet.  
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
6. Der var ikke kommet nogle forslag. 
 
7. Der blev vist en oversigt over hvor mange repræsentant og suppleant poster der er 
ledige. Der er 5 ledige repræsentant pladser og 16 suppleant pladser.  
 
 
 
Mødet slut 19:00 
Referent: Kirsten Løcke
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