Grevinge Vandværk A.m.b.a.

Protokol

Generalforsamling
Sted
Englelstrup Forsamlingshus

Dato og tidspunkt
Torsdag den 17. marts 2016, kl. 19.30

Deltagere
Bestyrelsen:
Claus Andersen
Anne Hansen
Niels Aage Krogsriis
Svend Aage Rasmussen
Preben Skovgaard

Andelshavere i Grevinge Vandværk A.m.b.a.

Agenda
Pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
Pkt. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Pkt. 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag
Pkt. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen:
Claus Andersen, genopstiller
Anne Hansen, genopstiller
Svend Aage Rosendahl Rasmussen, genopstiller

Supp.:
Niels Anders Nielsen, genopstiller
Palle Henning Kristensen, genopstiller
Pkt. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Pkt. 8. Eventuelt
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Formanden Preben Pedersen bød generalforsamlingen velkommen klokken 19:30.
Pkt. 1
Bestyrelsen foreslog Michael Alstrup Kristensen, som dirigent.
Generalforsamlingen valgte uden andre opstillede Michael Alstrup Kristensen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet ifølge paragraf 8 i vedtægterne.
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var ifølge vedtægterne, og generalforsamlingen derfor
er beslutningsdygtig.
Der er 25 stemmeberettigede tilstede ved generalforsamlingen.
Vita Jensen og Frank Rudal blev valgt som stemmetæller.
Pkt. 2
Formanden forelagde beretningen, som er udsendt til samtlige, og takkede bestyrelsen for det
gode samarbejde.
Formanden oplyste, at der på nuværende tidspunkt er 1757 medlemmer.
Formanden oplyste, at niveauet på spild er det samme som i 2015, og at det derfor stadig er et
fokus punkt for vandværket.
Ultimo 2016 vil samtlige vandmålere vare udskiftet til elektroniske målere.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen.
Forsamlingen spurgte, hvordan der vil blive arbejdet videre med reduktion af vandspild, og formanden svarede at etableringen af flere distriktsbrønde vil være et væsentligt redskab for at
lokalisere spildet.
Finn Olander spurgte til om der var noget nyt juridisk vedrørende tilslutningsafgift fra de resterende indbetalinger fra Skovsbo. Formanden svarede, at bestyrelsen er på sikker grund i dette
forhold.
Derefter spurgte Finn Olander om de elektroniske målere er godkendte. Driftslederen oplyste, at
det er Kamstrup målere, som de eneste Der vil blive udtaget til kontrol årligt.
Finn Olander spurgte til bestyrelsens holdning til nedlæggelse af brandhaner. Formanden oplyste, at bestyrelsen i princippet ikke har en holdning til nedlæggelserne, men at det kan konstateres at ingen af brandhanerne i Grevinges område har en kapacitet, som lever op til udpumpningskravet på 60m3 i timen.
Boe Carlslund oplyste, at der er kommet ny regnskabsvejledning.
Dirigenten konkluderede derefter, at da ingen andre havde bemærkninger, var bestyrelsens beretning godkendt.
Pkt. 3
Kassereren gennemgik i hovedtræk resultatopgørelsen.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger.
Fra Boe Carlslund blev der spurgt ind til:
• Afskrivning, som efter hans mening er ændret i budgettet for 2015. Og bestyrelsen skal
rette sig efter reglerne !
• hvile i sig selv regnskab
Revisoren oplyste, at bestyrelsen overholder afskrivningsreglerne ift. levetid.
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Boe Carlslund svarede, at der efter hans mening ikke må afskrives mindre end budgetteret.
Formanden svarede herefter, at dette vil bestyrelsen naturligvis undersøge.
Frank Rudal udtalte, at hvis bestyrelsen efter Boe Carlslunds mening bryder reglerne, så må han
jo lægge sag an mod bestyrelsen.
Status 31122015 blev derefter gennemgået af kassereren.
Boe Carlslund havde derefter spørgsmål vedrørende afskrivningsreglerne og hvile i sig selv princippet.
Boe Carlslund forlangte skriftlig afstemning om regnskabet.
Afstemning: 21 stemte ja, 3 stemte nej, 1 stemte blankt.
Dirigenten konkluderede herefter, at regnskabet godkendes.

Pkt. 4
Budget 2017 blev gennemgået af kassereren.
Boe Carlslund kunne konstatere, at der i afskrivningen for 2017 ikke er taget højde for investering på 400.000 kr. til ny vandværksbil.
Det kunne kassereren kun give Boe Carlslund ret i.
Derefter blev budgettet for 2017 godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt.5

Der var ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 6
Der var genvalg af de opstillede

Pkt. 7

Der var genvalg af de foreslåede

Pkt. 8
Fra forsamlinge blev der spurgt om muligheden for at følge sit vandforbrug, samt display fra
måleren inde i boligen. Driftslederen opyste at det endnu ikke er muligt – da det kræver simkort
i samtlige målere.
Boe Carlslund spurgte til anlægsbudget, som blev gennemgået sammen med takstblad. Formanden oplyste, at der i indeværende år vil blive arbejdet med anlægsbudgettet, da der vil
komme store investeringer på vedligeholdelsen af vandværket.
Der blev spurgt til ny driftsleder, og bestyrelsen medgav spørgeren, at det vil være en udfordring.
Boe Carlslund bad om at få anlægsbudgettet ud, når det er gennemarbejdet. Bestyrelsen vil
lægge materialet på hjemmesiden, når der er arbejdet med detaljerne i anlægsbudgettet. Samtidig vil materialet til generalforsamlingen med fordel kunne udsendes via E-boks for at spare på
portoen – udtalte Boe Carlslund.
Fra en del af de fremmødte blev bestyrelsen rost for deres arbejde.
Herefter takkede formanden generalforsamlingen for fremmødet og dialogen.
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Underskrifter:

Dato:

____________________

____________________

______________________

____________________

____________________

______________________
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