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Referat af Generalforsamling 2021 

Sted  Langesøhallernes Cafeteria 
  Idrætsvej 7, 5462 Morud 
Tidspunkt: Onsdag 8. september 2021, kl. 19:30 

Antal fremmødte andelshavere (inkl. bestyrelsen & suppleanter): 13 

Formanden orienterede kort om baggrunden for udskydelsen af generalforsamlingen (der 
oprindeligt var planlagt Wl marts). Der var ingen indvendinger imod deXe. 

Generalforsamlingen blev dereYer gennemført ifølge vedtægterne. 

1. Valg af dirigent og referent 
 Bestyrelsen foreslog som dirigent Gorm Andersen, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

Bestyrelsen foreslog som referent Peter Wiberg-Larsen, hvilket også blev enstemmigt 
vedtaget. 
DereYer overtog dirigenten afviklingen af generalforsamlingen. Han konstaterede, at 
denne var lovligt indvarslet (hhv. re`digt omdelt, re`digt annonceret i lokalavisen). 

2. Bestyrelsens beretning 
Blev fremlagt af formanden. Henset Wl den udskudte aboldelse, omfaXede den såvel 
2020 som en stor del af 2021. Der blev redegjort for vandværkets driY, udførte 
forbedringer på værket og ledningsneXet, vandkvalitet, økonomi, nye forbrugere, 
administraWon m.v. 

Specielt blev den ny el-tavle fremhævet; den virker fint og gør kontrol med driYen meget 
leXere. Thaya er nu uddannet som vandværksbestyrer. Nordfyns Kommune har ført Wlsyn 
og fundet alt i bedste orden. Der er (7/9 2021) udført kontrol med boringen i ”engen”, og 
denne var 100% tæt. Der blev vist tegninger af den ny filterbygning; er planlagt bygget i 
2022; der er taget hensyn Wl naboen, Henrik Madsen (reduceret højde, valmet tag). 

Fremhævede udfordringer/opgaver som: (i) behov for større indvindingsWlladelse pga. 
kommende udstykninger (kræver Wlladelse fra kommunen, der selv har interesse i øget 
bosætning), (ii) selvforsyning med strøm via solceller (ajlares mht. Wl økonomi og 
bæredygWghed), (iii) BNBO-områder Wl beskyXelse af boringerne mod forurening (skal 
ajlares med kommunen, bl.a. i relaWon Wl kommende bebyggelser inden for de udlagte 
områder), (iv) lækager (der er p.t. et betydeligt spild i selve Morud), (v) og ikke mindst 
forsyningssikkerhed (inden medio 2022 skal der være en plan for nødforsyning, der i givet 
fald skal kunne klare øgede vandmængder i.f.m. ny udstykninger; bestyrelsen satser på at 
få nødforsyningen via VandCenter Syds ledningsnet i nordøstlige Morud, og planlægger 
møde med centeret). 
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Vandkvaliteten er stadig upåklagelig god, og forventes også at være det i fremWden. 

FremWden for bestyrelsen er, at man skal træffe beslutninger, ikke udføre prakWske 
opgaver; de sidste skal i stedet Wlkøbes. Desuden satser bestyrelsen på at uddanne sig via 
kurser m.v. 

SluXelig takkede formanden bestyrelsen for støXe gennem de 30 år, han havde været 
med i denne (heraf 19 år som formand). Nu afgår han, men vil være Wlgængelig med råd 
og vejledning. 

Beretningen blev hereYer godkendt. 

3. Regnskab 2020 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2020. Kopi af deXe blev udleveret Wl de fremmødte 
andelshavere.  Dirigenten bekræYede, at det originale regnskab var underskrevet af 
bestyrelsen, interne revisorer, samt ekstern revisor Der var ingen spørgsmål Wl regnskabet, 
der hereYer blev godkendt. 

4. Budget 2021 & 2022 
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag Wl budget. Kopi af deXe blev udleveret Wl de 
fremmødte andelshavere. Der var ingen bemærkninger m.v. Wl budgeXet, som hereYer 
blev godkendt. 
Der blev endvidere fremlagt investeringsplan for 2022-2030. Specielt nødforsyningen vil 
blive relaWvt dyr. Alligevel forudsæXes ingen ændringer i vandprisen de næste par år. 
Planen blev godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag 
 Ingen 

6. Valg af medlemmer og suppleanter Il bestyrelsen 
På valg var: Thaya Sinnathurai, Henrik Cardel, begge villige Wl genvalg. Begge blev 
genvalgt. Derimod ønskede Knud Hollenbro ikke genvalg; bestyrelsen forslog i stedet 
KrisWan Petersen (hidWl suppleant), der blev indvalgt. Peter Hassø Andersen ønskede ikke 
genvalg som suppleant. Bestyrelsen foreslog i stedet Søren Prip Larsen (Udsigten 4), der 
hereYer blev valgt. Som 2. suppleant lykkedes på stedet at få Henrik Madsen 
(Møllebakken 1) Wl at opsWlle; han blev dereYer valgt. 

7. Valg af revisorer og suppleanter 
På valg var: Gorm Andersen og Thomas Broksby, begge villige Wl genvalg. De blev genvalgt. 
Som suppleant foreslog bestyrelsen Knud Erik KrisWansen (Skovvej 7). Denne blev valgt. 
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