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HJORTHØJ VANDVÆRK - Det rene vand

Generalforsamlingreferat 2000  

Formanden Kurt Sørensen bød forsamlingen, der bestod af ca. 17 andelshavere, velkommen.

Punkt 1 - valg af dirigent: Mehlsen Laustsen blev ensstemmigt valgt som dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Punkt 2 - formandens beretning: Kurt Sørensen aflagde beretning - der henvises til denne, der foreligger i skriftlig form.
Der var spørgsmål omkring vandspild, og formanden kunne oplyse, at dette tilsyneladende er reduceret meget i forbindelse med
igangsætning af det nye vandværk.
Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 3 - regnskab: Kasserer Henrik Petersson gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på ca. kr. 108.000. Opmærksomheden
henledtes på at der var et driftmæssigt underskud på ca. kr. 58.000.
Henrik Petersson fremlagde herefter bestyrelsens forslag til kontigentforhøjelse, dels en forhøjelse af den faste afgift til kr. 280/år og dels
en forhøjelse af vandafgiften til kr. 3.00/kbm. Der var en debat om størrelsen af den faste afgift set i forhold til sommerhusejerne og en
opfodring til at sætte penge af til afhjælpning af evt. pesticidproblemer. Kontigentforhøjelsen blev ensstemmigt vedtaget.

Punkt 4 - valg: Der var tre medlemmer på valg ligesom der skulle vælges ny formand.<BR>Bestyrelsen lagde op til at Kurt Sørensen
kunne fortsætte endnu et år på dispensation, med henblik på at kunne færdiggøre forskellige igangværende projekter. Dette gav anledning
til betænkelighed og modstand i forsamlingen. Et forslag fra Ronald Stutt om at Kurt Sørensen kunne ansættes som forretningsfører i en
periode vandt tilslutning og man gav bestyrelsen mandat til at kunne gøre dette.
Følgende blev herefter valgt efter skriftlig afstemning:
Som formand: Ulrich Rasmussen.
Som menige medlemmer: Simon Lindorf, Karl Erik Spanggaard og Torben Johansen (alle genvalg) samt Ronald Stutt, sidstnævnte for 1 år.
Som suppleanter valgtes efter mundtlig afstemning Lotte Thrysøe og Mikael Hansen.

Punkt 5 - forslag: Bestyrelsen stiller forslag om kontigentforhøjelse. Dette punkt blev behandlet under punkt 3 Regnskab/budget.

Punkt 6 - eventuelt: Der var intet til dette punkt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og Kurt Sørensen takkede ham for et godt ledet møde og iøvrigt for en god og inspirerende
debat.

/Henrik Petersson
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