
Referat fra generalforsamling i 
Vemmingbund Vandforsynigsselskab 

23. juni 2012 kl. 1330 pa Vemmingbund Strandkro. 

Der var modt 95 deltagere. 

Dagsorden: a. Valg af dirigent 
b. Aflaeggelse af beretning ved formanden. 
c. Aflaeggelse af regnskab ved kassereren. 
d. Indkomne forslag 
e. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
f. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant. 
g. Eventuelt 

Ad.a. Som dirigent valgtes Peter Damgaard. 

Ad.b. Formanden Jan Sievers aflagde beretning som vedlaegges referatet. 

Efter beretningen frem kom en raekke sporgsmal: 
Jorgen Jergensen ville gerne vide hvorledes de nye affaldsbestemmelser gaelder for 
sommerhuse der anvendes til helarsbeboelse. 
Han blev bedt om at rette henvendelse til Sonderborg Forsyningsselskab. 

Hugo Ditlefsen spurgte om man er tvunget med i den nye kloakering, selvom man for nylig 
har investeret i en storre udbedring af sit eksisterende kloaksystem. 

John Ehrendal kommenterede dette idet han selv har henvendt sig til Sonderborg 
Forsyningsselskab og kunne meddele at man i visse situationer kan vente med tilslutning i op 
til 20 ar safremt det eksisterende system godkendes. De enkelte husejere ma selv rette 
henvendelse til Sonderborg Forsyningsselskab for at fa klarhed omkring tilslutning. 

Ad.c. Kassereren Mogens Soholm fremlagde og gennemgik regnskabet som blev enstemmigt 
godkendt. 

Jorgen Jorgensen fremkom med onske om, at regnskabet fremsendes til medlemmerne 
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen hvilket blev taget til efterretning. 

Ad.d. Der var ikke indkommet forslag. 

Ad. e. Under valg til bestyrelse o suppleanter fremkom fogende: 

Elin Christensen blev genvalgt 
Peter Damgaard blev genvalgt 
Helge Lorenzen Klovervaenget 7 blev valt som afloser af Soren Dahl der ikke 
onskede genvalg. 



Formanden takkede Soren Dahl for hans bestyrelses arbejde som sekretaer 
gennem 15 ar. 

Som suppleanter genvalgtes Christa Sievers og Henry Frost. 

Ad. f. Som bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant genvalgtes Herluf Jorgensen og 
Tove Bromann. 

Ad.g. Der fremkom sporgsmal om lovlig hojde af plankevaerk opsat i skel men dette sorterer 
ikke under vandforsyningsselskabet. 

Formanden takkede for det store fremmode og ligeledes dirigenten for hans styring af 
generalforsamlingen. 



Formandens beretning ved generalforsamling 2012-06-25 

Jeg vil gerne byde Jer velkommen til vores generalforsamling nr. 54. 
Det forgangne ar har vasret prasget af kloakeringsarbejdet, som stadig forgar..Vi har ved etape 3start 
vasret opmasrksomme pa, at vi far indtegnet vores vandforsyning,sa vi undgar at fa sa mange skader 
pa ledningsnettet. Det har resulteret i ,at reparationsarbejdet har indtil nu kostet os ca. 60000,00 kr, 
hvor etape 2 kom op pa 200000,00 kr. 
Ingeni0rfirmaet Sloth M0ller er behjaslpelig med optegning af ledningsnettet. Er der nogen der skal 
grave i vort omrade, skal de henvende sig til Sloth Moller, og de far sa tilsendt et kortudsnit over det 
berorte omrade med vores vandledninger indtegnet.Det er sa entrepren0rens ansvar, nar han beskadiger 
vore vandledninger. 
Tilslutningspruisen for 2012 er 35083,50kr. 
Er man pensionist, og der er frivaerdi i sommerhuset,kan man s0ge kommunen om at fa et lan til betaling af 
tilslutningsafgiften. 
Vi far alle til 1 Okt. udleveret en beholder til hushlodningsaffald. 
De fastboende far tillige en beholder, hvor vi kan sortere det 0vrige affald: pap-flasker/glas-daser/metal. 
Sommerhusbeboerne far opstillet 8 kuber ti l affald af papir-glas-daser-flasker. 
De 4kuber er opstillet pa den store parkeringsplads, de ovrige 4 vil blive opstillet pa pladsen overfor Minnigolf 
langs hegnet. 
Vedr. takstblad er der kommet en ny afgift til staten, "Statsafgift til grundvandsbeskyttelse " denne er 
Pa 0,67kr. pr kubikmeter vand 
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde, isaer Soren Dahl skal have tak for arbejdet 
som sekreter i alle de ar han har deltaget i bestyrelsesarbejdet. 


