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Lille Næstved Vandværk A.m.b.a.

Referat fra generalforsamling 7. juni 2A21,

Punkt
1. Yalg af dirigcnt

lies§,relsen ioreslår Jcns Rismusscrr

Atll bod r clkommcn og indledre rnoder mcd valg af dirigent.

Jens Rasmussen blel r-algt til clirlpnt, og kunnc bckræftc, at der
var'indkaidt til gcneralibrsamlingcn rettidiet og retma-ssig
ånnoflcLyet- l)en -tens Lhlo firr efholdelse afgeneralforsarnling
skrltics ClrliJ 19 situati,-:r cn.

Jcns Rasmussen spurgtc dc fremmodte om afholdcise af
ger.rcralfr-rrsamlingen kunne godkcndes og gennemforcs.
Ingen bemærkningcr.

I :rit ireeror,riitt ? in;I- br.sn rti-re.

Dagsordcnen bler- læst op af dirigentcn for 3 frcmmodte
ftrrbmgere samt 5 bestrrclscsmcdlemmer.

) Bcstr dsens bcrctnicg .\nclers I lillrrup {lrrlr:r::l-lr}; ia:-rr besh-relsers bc-rrnir.q ap (se
sepiuat pa Lille Næsn cd Var.rdr'ærks hjemmeside).

AIII takkede bcs§.-relsen for ct godt samarbejde.
()gia en tak til V. Jorgenscn, dcr desi-rrre ikke r-ar tilsrede, for
et.qodt sarnarbejde i 2t120.

I)irigentcn Jcns ltasmussen komrnentercclc ct punkt omtalt i
berclyringen vcdr. ftirbrugemes c'gct ars\ar f()r et stort forbrug
af r ancl, ucl fra en sag besrvrelset havdc bchandlet.

Jens Rasmussen frrrtalte, at der fandtcs en app, s()m hal harde
installcret r-ia sit forsikringsselskab lirp Danmark, der hed
Leakiirt
Bestr-relsen tagcr puflktet op pa et kommendc mode.

I)cretnirgen bler- godlicndt.

--r- l)et reliclcrede reø'lsLtb forcl:ryges
til godkendelsc

Gclt Bigurn lynoerngih rci+lsL:lbet {t>t 2020, og regnskabet blcl
godkendt udcn bemærkninger.

4. Budgct for 2021 forela:giqes til
oricntering

Gert Bigum gennemgik bud5t for 2021

5. Beha:rdling af indkomne forslag Ingen indkomne fotslag

6. Valg af medlemmer til bestpelsen Pi r atg - Gcrt Bigum - gcmalgt
På valg - Peter Falk - genr-algt
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Emne Bemærkninger



Pa r-a1g - Jan Bo Pctcrsen - gcnvalgt

Pa r-alg - Jorgen llasmussen - genrzlgt

Ingen sporgsmål eller kommentaret

Konstituerende møde den 29. juni 2021 på Lille Næstved Vandværk.
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Punkt Emne Bemærkninger
1. Valg af suppleant

8. Vdg af rer.isor

9. Eventreit


