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22. februar 2022 

Generalforsamling Fangel Vandværk 
 
Tirsdag den 26. April 28, 2022 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning for de forløbne år 
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget for det kommende år fremlægges 
5. Takstblad for det næstfølgende år fremlægges til godkendelse 
6. Drøftelse af vandværkets fremtid. Bestyrelsen har orienteret sig mod Allested/Vejle 

Vandværk og Vandcenter Syd m.h.p drøftelser af en evt. sammenlægning. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen (Alle medlemmer af 

bestyrelsen er på valg og modtager genvalg) 
8. Valg af revisor og suppleant 
9. Behandling af indkommende forslag 
10. Eventuelt 

 
Referat af generalforsamling  
 
Tirsdag den 26. April 28, 2022kl. 1900 på Fangel Kro. 
 

1. Valg af dirigent 
• Ove Nielsen blev valgt til dirigent.  
• Generalforsamlingen konstateredes lovlig indvarslet. 

 
2. Beretning for de forløbne år 

• Formanden afgav beretning for 2021.  
• Beretningen for 2020 samt 2019 har været tilgængelig på vandværkets hjemmeside 

og der henvises dertil. 
 

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 
• Regnskabet blev gennemgået.  
• Der var ingen spørgsmål.  
• Regnskabet konstateredes godkendt. 

 
4. Budgettet blev fremlagt.  

• Der var spørgsmål til afdrag på kortfristet gæld. Kassekreditten nedskrives med 
12.000 kr. per måned. 
 

5. Takstblad for det næstfølgende år fremlægges til godkendelse 
• Takstbladet blev fremlagt til godkendelse. 
• Takstbladet blev godkendt. 

 

Formand: 
Niels Chr. Larsen 
Østermarksvej 49, Fangel, 
5260 Odense S 
Tlf.: 6596 1141 – 2047 5841 
fangelvandvaerk@gmail.com 
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6. Drøftelse af vandværkets fremtid. 
• Bestyrelsen fremlagde sin motivation for at søge sammenlægning med andre. 
• Allested-Vejle Vandværk var repræsenteret, og præsenterede deres værk. 
• Der var spørgsmål til hvad der skal ske med Fangel Vandværk ved sammenlægning. 

Det forventes at det kun er ledningsnettet der drives videre. 
• Der var spørgsmål til vandkvaliteten. Det må konstateres at alle vandværk er 

udfordret på at skaffe rent vand, men alle skal leve op til de samme krav. 
• Der var spørgsmål til indflydelse efter sammenlægning. Det forventes at der skal 

leveres mindst et bestyrelsesmedlem fra Fangel ved en sammenlægning med 
Allested-Vejle. 

• Bestyrelsen for Fangel Vandværk konstaterede at der er opbakning til at fortsætte 
arbejdet med at finde en model sammenlægning med et andet vandværk. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

• Alle bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt uden modkandidater.  
• Det var ikke muligt at finde en suppleant. 

 
8. Valg af revisor og suppleant 

• Ove Nielsen modtog genvalg som revisor. 
• Da der benyttes ekstern revision skal der kun vælges én revisor. 

 
9. Behandling af indkommende forslag 

• Der var ingen indkommende forslag. 
 

10. Eventuelt 
• Der blev ikke behandlet noget under eventuelt. 

 
 
 
 
 
 
 
Dirigent/ Ove Nielsen                                                         Referent/Kim Johan Andersson 
 

 


