06. Valg af formand
Henrik Lang Petersen er villig til genvalg
Genvalgt uden modkandidat.
Generalforsamling for
Fyns Hoved Vandforsyningsselskab og Fyns Hoved Grundejerforening

07. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Niels Bramming og Bent Knudsen er villige til genvalg
Genvalgt uden modkandidater.

Dagsorden m. referat
01. Valg af dirigent
Hans Ole Jasper blev valgt.

08. Valg af suppleant for henholdsvis kasserer og bestyrelse
Ole Sørensen og Hans Ole Jasper
Genvalgt uden modkandidater.

02. 01. Beretning og fremtidig virksomhed for Fyns Hoved Vandforsyningsselskab
Niels Bramming fremlagde beretning (se bilag).
Niels viste billeder af de nye elektroniske målere og den fjernaflæser man kan
købe gennem foreningen.
SPM: Der var spørgsmål til levetiden af de nye målere. Levetiden er 16 år
(batteriet) .
Beretning godkendt.

09. Valg af revisor og revisorsuppleant
Henrik Møhl og Erik Pindstofte Jensen
Genvalgt uden modkandidater.
10. Eventuelt
Bo Hvidkær fra Kerteminde forsyning besøgte generalforsamlingen.
• Bo fortalte hvorfor der blev anvendt en så stor renovationsvogn i
vores område. Rationalet er, at det er for dyrt at køre flere gange til
affaldsforbrændingen med de mindre vogne.
• Det var vigtigt at alle havde blik for beskæring af træer og buske så
renovationsvognen kan komme igennem
• Vi skal ikke sætte øl eller vand ud til renovationsfolkene – de må ikke
tage imod det
• Der var en del dialog om fredag er en god tømningsdag. Mandag blev
foreslået. Bo lovede at tage spørgsmålet op i Forsyningen.
• Erik Christiansen, Sandvejen, meldte sig til en undersøgelse fra
Kerteminde Forsyning om renovationsforhold
• Vi spurgte ind til hvorfor der ikke var flere og bedre funderede
renovations spande/stativer ved de steder hvor der kommer flest
turister. De vælter og i højsæsonen flyder det tit med affald udenfor
stativerne. Bo ville gerne høre om det, når der var problemer.
• Renovationsvognen har svært ved at bakke ud af de lange vænger og
på et enkelt vænge vil de have etableret en vendeplads. (Kerteminde
kommune har efterfølgende henvendt sig med krav om vendeplads).
• Sluttelig blev der uddelt en brochure med regler og gåde råd fra
Kerteminde Forsyning. Den kan snart findes på deres hjemmeside.

02. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse af budget for Fyns Hoved
Vandforsyningsselskab.
Niels Holger Poulsen fremlagde regnskab og budget (se bilag).
Regnskab godkendt efter et par supplerende spørgsmål til enkelte poster i budget.
03. 01. Beretning og fremtidig virksomhed for Fyns Hoved Grundejerforening.
Henrik Lang fremlagde beretning (se bilag).
Der var dialog om Nordskov enge og den reparation af digerne der var foregået.
Ulla Jakobsen fortalte yderligere detaljer om de forslag der foreligger fra
Kerteminde kommune på ændring af kystsikringen (fra Camping og nordpå til
efter skrænterne).
Beretning godkendt.
02. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for Fyns Hoved
Grundejerforening
Niels Holger Poulsen fremlagde regnskab og budget (se bilag).
Regnskab og budget blev godkendt.
04. Indkomne skriftlige forslag fra medlemmer.
Der var ikke indkommet skriftlige forslag.
05. Fastlæggelse af kontingent
Kontingent uændret.

.

