
Generalforsamling Fårvang vandværk 2022 
Referat 

 
 
Valg af dirigent: Bestyrelsen forslår Svend Aage Witte 
 
Godkendelse af indkaldelsen, dette konstateres som værende lovligt indkaldt. 
Der var input til bestyrelsen om hvorvidt indkaldelsen kunne udvides til også at ramme Farverskov avisen. 
 
D.D. Annonceres der: 
- I Kjellerup tidende 
- På Facebook grupperne lokalt 
-På TV skærme i Brugsen og sportshallen. 
- Det er senest kommet på regningerne også, så det skriftligt udkommer til alle brugere. 
 
Hjemmesiden er svær at tilgå synes flere, dette tages til efterretning, og det overvejes hvilke muligheder 
der er for at gøre den mere tilgængelig. 
 
Bestyrelsens beretning. V. Kim, præsentation tilgår. 
Spørgsmål fra Ruben Sørensen, ny indkøbt grund i teglgårdsparken start August, kan ikke forstå at der er 
opkrævet fusionsbidrag, dette er oplyst som værende et bidrag der skal afregnes de næstkommende 10 år, 
som en fusionsopgørelse, ved opgørelse af Fårvang vandværk på forbruger og Teglgårdsparken derefter 
blev det besluttet da Teglgårdsparkens vandværk var beregnet som værende mindre værd og derfor skal 
brugere i Teglgårdsparken betale det beløb op til hvor der vil være en lige fordeling, imellem de 2 
vandværker. 
Fårvang vandværk, mener at have forholdt sig korrekt i sagen, og desværre er Ruben nødsaget til at drøfte 
denne sag med ejendomsmægleren da denne er pålagt at oplyse omkring dette ved salg, og vandværket 
kan derfor ikke ændre på tidligere indgået aftaler. 
 
Godkendelse af revideret regnskab v. Lonnie fra revisionen. 
Godkendt uden kommentarer 
 
Gennemgang af budget 2022 
Budgettet blev godkendt uden kommentarer. 
 
Indkomne forslag: 
Ingen forslag kommet ind. 
 
Valg af bestyrelse og suppleanter: 
 
Bestyrelsen: 
Svend Åge Witte- Modtager genvalg / Genvalgt 
Jonas Riis Nielsen – Modtager genvalg / Genvalgt 
Kurt Becher – Modtager ikke genvalg / Ny Jan Levisen 
 
Valg af suppleanter: 
Carsten Nedergård / Genvalgt 
 
Eventuelt: 
Der er 2 målere i Teglgårdsparken som der blev anbefalet at nedtage. 
 
 
Referent Jonas Riis Nielsen: 
 


