
 
Oksbøl Sogns Vandforsyning - Generalforsamling 2020 
 

For året 2019 
 

Oksbøl Friskole mandag den 29.  juni 2020 
 
 

Peter Petersen               petersen@karholm.dk                    74450449        Formand 
Jimmy Simonsen            jimmy.simonsen@sim-tec.dk        74452004        Næstfm. 
Michael Hansen             kloeverholm@bbsyd.dk                  21674095       Bestyrelse  
Erik Krogh Sørensen     eks.mjels@gmail.com                      30350954       Bestyrelse  
Claus Sørensen              FYRRUM@YOHOO.DK.                    30201155        Suppleant 
Jeppe Knudsen               jeppe@korsholm.net                       22176038       Sekretær 
 
Fremmødte: 10 personer incl. bestyrelsen (370 forbrugere). Jimmy og Claus udeblev 
uden lovlig grund. 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Punkt 1. Valg af dirigent 

 

Punkt 2.  Bestyrelsens beretning 

 

Punkt 3.  Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse 

 

Punkt 4.  Budget for 2020/2021 forelægges til godkendelse 

 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag (Tilslutning af forbrugere på Mjels 
Mark) 

 

Punkt 6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Peter Petersen - Michael Hansen og Jeppe Knudsen (alle modtager 
genvalg) 
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Suppleant Claus Sørensen modtager genvalg. 

 

Punkt 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

Revisorerne Erik Otten og Oscar Lund modtager genvalg 

Suppleant: Poul Tonnesen 

 

Punkt 8.  Eventuelt 

 

   

P1: Oscar Lund blev valgt til dirigent og Jeppe førte protokollen. Oscar 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

Da den ordinære generalforsamling skulle være afholdt den 19. marts 2020, 
men blev aflyst pga. coronavirus, er generalforsamlingen flyttet til den 29. juni 
2020. 

 

P2:  Bestyrelsens beretning ved Peter Petersen.                      Tilstandsrapport 
med tjek af filter. Har hævet iltprocenten. 

Ny kildeplads i Broballe, giver forsyningssikkerhed. 

Teknik: Ny styring. Ny overvågning af pumper m.m. Vandværket er i fin stand og 
fremtidssikret.  

Vi har haft “åbent hus” for alle forbrugere, særlig for dem der bor nær BNBO. 
Prøver på at få dem til at undgå, at bruge pesticider. 

Peter gennemgik mødet vi havde den 22. juni 2020 med beboerne fra Mjels 
Mark. 

Stikord til formandens beretning vedlagt. 

Beretningen blev godkendt. 

 

P3:  Regnskabet er ført af Als-bogføring og Peter gennemgik regnskabet for 
2019.  

Regnskabet er godkendt af revisorerne og vedlægges protokollen. 

 

P4: Budget for 2020/2021 blev godkendt og vedlægges protokollen. 



 

P5: Der var ingen indkomne forslag. 

 

P6: På valg var Peter Petersen, Michael Hansen og Jeppe Knudsen. Suppleant 
Claus Sørensen. 

Alle blev genvalgt. 

 

P7:  Revisorerne Erik Otten og Oscar Lund blev genvalgt. 

Suppleant Poul Tonnesen blev genvalgt. 

 

P8:  Ingen spørgsmål. 

Regnskabet, budget og stikord til formandens beretning er vedlagt protokollen. 

 

 

For referatet                                                                 Godkendt 

Jeppe Knudsen                                                             Oscar Lund 

 

29. Juni 2020.                                                                29. juni 2020 

 

 
 


