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Generalforsamling den 25. april 2013
Referat
Generalforsamlingen fandt sted på Røsnæs Hotel- og Kursuscenter og havde samlet 25 stemmeberettigede
personer, ingen ved fuldmagt.
1.

Niels Hauge Bentsen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.

2.

Ulrich Rasmussen aflagde beretning (der henvises til denne på vandværkets
hjemmeside). Der var spørgsmål til det nye ledelsessystem med dokumentation for
udført arbejde, hvilket sikre at tingene bliver udført ens og efter samme retningslinier
hver gang. Arbejdet med at implementere systemet er i gang. På spørgsmål fra en
andelshaver oplyste Ulrich, at vandværkets ansvar stopper i skel uanset stophanens
placering på grunden. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3.

Henrik Petersson gennemgik regnskabet for 2012 der viste et overskud på 273.140
(der henvises til dette på vandværkets hjemmeside). På spørgsmål fra en andelshaver
oplyste Henrik at der løbende undersøges muligheder for udsendelse på mail/eboks
eller lignende i stedet for med alm. post. Der findes endnu ikke et system vi kan
bruge uden at omkostningerne bliver for store ved køb af data. Regnskabet blev
efterfølgende godkendt.

4.

Henrik Petersson forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2013 og 2014.
Budgettet viste et underskud i 2013 på 262.000, da der planlægges større
renoveringsarbejder. En andelshaver foreslog at hæve vandafgiften, men bestyrelsen
foreslog uændret afgift, da vi har en god likviditet. Budgettet blev vedtaget.

5.

Indkomne forslag. Der var ikke fremkommet forslag.

6.

Valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Ulrich Rasmussen, Henrik Petersson og
Ronald Stutt.

7.

Valg af suppleanter. Peter Hermann og Olsen blev valgt som henholdsvis 1. og 2.
suppleant.

8.

Eventuelt. Intet til dette punkt.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
Således passeret den 25. april 2013:

Sign.
________________________________
Niels Hauge Bentsen
dirigent

Sign.
_______________________________
Henrik Petersson
referent

