Grevinge Vandværk A.m.b.a.
neralforsamling

Ge-

Referat fra generalforsamling
Sted
Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig
Dato og tidspunkt
Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30

Deltagere
18 stemmeberettigede 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
a. Bestyrelsens forslag til solceller

Pkt. 6

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Pkt. 7

Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Pkt. 8

Eventuelt
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Ad pkt

Referat
Formanden Anne Hansen bød velkommen til generalforsamlingen kl. 19.30

Pkt. 1

Bestyrelsen foreslog Dorte Bøge som dirigent.
Generalforsamlingen valgte uden andre opstillede Dorte Bøge.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iflg. §8 i
vedtægterne. Dirigenten konstaterede også, at dagsorden er iflg. vedtægterne.
Som stemmetællere blev valgt:
• Claus Andersen
• Palle Kristensen

Pkt. 2

Formanden forelagde beretningen, som er tilgængelig på vandværkets hjemmeside, for samtlige andelshavere. Formanden takkede bestyrelse, ansatte
og leverandører for det gode samarbejde gennem året.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen.

Da ingen havde bemærkninger eller komentarer, konkluderede dirigenten, at
bestyrelsens beretning er godkendt - godkendt med applaus fra forsamlingen.
Pkt. 3

Revisoren - Gert Jensen fra Dansk Revision Odsherred - gennemgik i hovedtræk resultatopgørelse og status.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet.
Majbritt Brander spurgte til anbringelse af indestående i pengeinstitutter. Revisor, formand og forretningsfører gennemgik principper for anbringelse af
de frie midler.
Resultatopgørelse og status blev herefter godkendt uden flere komentarer.

Pkt. 4

Driftsbudget for 2022 blev gennemgået af forretningsføreren Inge Kehr.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger.
Der var spørgsmål fra Majbritt Brander omkring bestyrelseshonorar, de
øgede omkostninger til vedligehold af pumpestationer og øvrige administrationsudgifter
Formand og kasserer besvarede de rejste spørgsmål.
Da der ikke var flere spørgsmål konkluderede dirigenten at budget for 2022
er godkendt.
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Ad pkt

Pkt. 5

Referat
Bestyrelsens forslag til solceller blev fremlagt af formanden.
Bestyrelsen har pt. ikke et konkret projekt med faste beregninger og omkostninger til anskaffelse + installation, men bestyrelsen ønsker indledningsvis en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, så der kan arbejdes videre
med emnet og senere fremlægges et decideret projekt til beslutning.
Bestyrelsen forestiller sig et solcelleanlæg som kan dække ca. 50% af vandværkets elforbrug og med en samlet investering på ca. 250.000 kr.
Bestyrelsen forventer ikke at kunne fremlægge et projekt som vil være økonomisk overskudsgivende for vandværket, men solcellerne vil mere signalere
en “grøn profil” for vandværket.
Der udspandt sig en god og bred drøftelse af emnet på generalforsamlingen.
Der blev bl.a. stillet spørgsmål til vandværkets skattemæssige status, hvis
der bliver installeret solceller som vil medføre salg af elektricitet, og til indsamling af erfaringer med solceller fra andre vandværker.
Forsamlingen tilkendegav at bestyrelsen skal arbejde videre med projektet
omkring solceller. Bestyrelsen skal på en efterfølgende generalforsamling
fremlægge beslutningsgrundlag og forslag til et konkret projekt som generalforsamlingen kan tage stilling til, og som evt. efterfølgende skal sendes til
urafstemning blandt samtlige medlemmer i vandværket.

Pkt. 6

Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og 3 som opstillede til bestyrelsen:
• Poul Larsen
• Felex Pedersen
• Bine Feldbæk Siefert

Der blev gennemført afstemning og Poul Larsen og Felex Pedersen blev valgt
til bestyrelsen for en 2 årig periode.
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
• Bine Feldbæk Siefert
• Majbritt Brander
Pkt. 7

Der var genvalg af både ekstern- og intern- revisor som foreslået af bestyrelsen

Pkt. 8

Formanden takkede de eksterne deltagere for medvirken i generalforsamlingens afvikling og uddelte vin-gaver til dirigent, referent og den eksterne revisor.
Da der ikke var flere bemærkninger afsluttede dirigenten generalforsamlingen.
Formanden takkede de fremmødte for deltagelsen og en god dialog.
Herefter var vandværket vært med kaffe og smørrebrød.
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Dato:
Underskrifter:

________________________________
Dirigent

_________________________________
Referent

Side 4 af 4

