
Referat fra generalforsamling i Stærmose Vandværk den 13. oktober 
2021 

 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning for de sidste to år (2019 og 2020) v/formand Ove 
Johansen. På grund af corona blev der ikke afholdt generalforsamling sidste år. 
 

3. Regnskabsaflæggelse v/kasserer Ove Johansen – ligeledes årene 2019 og 2020. 
 

4. Fastsættelse af vandafgifter for det følgende år (2022) 
 

5. Valg af bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for 5 år. Et medlem 
er på valg hvert år. I år er Ebbe Mortensen, der sidste år indtrådte i bestyrelsen 
som suppleant for Niels Jørgen Top, på valg. Ebbe ønsker ikke genvalg til 
bestyrelsen. Et nyt medlem skal vælges på denne generalforsamling. 
 

6. Valg for 2 år af 1 suppleant til bestyrelsen. Ebbe Mortensen, Stærmosevej 117 
blev valgt i 2019 og er således på valg i år. Ebbe ønsker ikke genvalg som 
suppleant. En ny suppleant skal vælges på denne generalforsamling. 
 

7. Valg for 2 år af 2 revisorer, 1 revisor afgår hvert år. Sidste år var Henning 
Hansen, Stærmosevej 113 på valg. Henning har efterfølgende revideret 
regnskabet 2020 og derfor fortsat revisor. Jenny Hansen, Stærmosevej 159 er 
ligeledes revisor og således på valg i år. Jenny modtager genvalg. 
 

8. Valg for 2 år af 1 revisorsuppleant. Jette Hansen, Stærmosevej 165 blev valgt i 
2019 og er således på valg i år.   
 

9. Eventuelle forslag fra medlemmer skal indgives skriftligt senest 8 dage før 
generalforsamlingen til bestyrelsens formand. Formanden har ikke rettidigt 
modtaget forslag fra medlemmer. 
Bestyrelsen har fremsendt forslag til lovændring om indkaldelse til 
generalforsamling. I § 13 sidste linje står: Indvarsling til generalforsamling 
sker ved annoncering i de lokale blade med 14 dages varsel. 
Dette ønskes ændret til: Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære 
som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via 
annonce på vandværkets hjemmeside – www.staermosevand.dk. Medlemmer, 
der ønsker indkaldelsen tilsendt ved brev, har mulighed for dette, såfremt det 
meddeles skriftligt til vandværket 

  
10. Eventuelt  



Ad. 1. Til dirigent blev valgt Henning Berg, som kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Generalforsamlingen vedrørte både kalenderåret 2019 og 2020. Generalforsamlingen 
blev ligeledes på grund af coronavirus afholdt i oktober, hvor den jf. lovene skulle 
have været afholdt i marts. 
Forsamlingen fandt dog ikke anledning til at påtale disse forhold. 
 
Ad 2. Beretningen blev læst op af formanden. Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger. Beretningen kan ses på vandværkets hjemmeside. 
 
Ad 3. De reviderede regnskaber blev gennemgået af kasseren. Begge regnskaber 
blev godkendt uden bemærkninger. Regnskaberne bliver sendt til Assens Kommune 
og lagt på hjemmesiden. 
 
Ad 4. Bestyrelsen indstilling om uændrede takster i 2022 blev godkendt uden 
bemærkninger. Takstbladet 2022 bliver sendt til godkendelse hos kommunen og kan 
ses på hjemmesiden. 
 
Ad 5. Som nyt medlem til bestyrelsen blev valgt Jan Beyer, Stærmosevej 132. 
Medlemmer af bestyrelsen med tilhørende kontaktoplysninger fremgår af 
hjemmesiden. 
 
Ad 6. Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Henning Berg, Stærmosevej 113. 
 
Ad 7. Jenny Hansen blev genvalgt som revisor. Revisionen består således af Jenny 
Hansen og Henning Berg. 
 
Ad. 9. Da der ikke var tilstrækkeligt antal fremmødte til vedtagelse af 
ændringsforslaget fra bestyrelsen afholdes som varslet i den ordinære indkaldelse 
ekstraordinær generalforsamling den 15. november 2021 med henblik på endelig 
vedtagelse. 
 
Ad 10. Der blev ikke drøftet forhold, som har fundet vej til referatet. 
 
Referent  
Ove Johansen 
 
 


