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HJORTHØJ VANDVÆRK - Det rene vand

Generalforsamlingreferat 2001  

Generalforsamling den 27. april 2001

Der var 23 stemmeberettigede til stede, heraf 2 ved fuldmagt.

1. Andreas Mehlsen Laustsen blev valgt til dirigent.

2. Ulrich Rasmussen aflagde beretning (kopi af denne kan fås ved henvendelse hos formanden). Beretningen blev godkendt. Kurt Sørensen
gav bagefter en kort orientering om vandværkets hjemmeside, og der kom forslag til forbedringer, hvilke bestyrelsen tog til efterretning.

3. Henrik Petersson gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Derefter gennemgik Henrik Petersson bestyrelsens forslag til budget for
2001, som indeholder en kontingentforhøjelse på kr. 0,50 pr. kbm vand samt kr. 50,00 på den faste årlige afgift - begge dele med
ikrafttræden den 1. juli 2001. Budgettet viste herefter et overskud på kr. 151.000. Budgettet og kontingentforhøjelsen blev vedtaget.

4. Ulrich Rasmussen, Henrik Petersson og Ronald Stutt blev alle genvalgt til bestyrelsen Lotte Thrysøe og Peter Hermann blev valgt til
suppleanter.

5. Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen fremsatte forslag om nye vedtægter. Endvidere var der to ændringsforslag til de nye
vedtægters § 8 og 10. Der var en livlig debat der mundede ud i at bestyrelsens vedtægtsforslag blev vedtaget med følgende ændringer:

   § 8, 4. afsnit ændres til:  "Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være afgivet til bestyrelsens formand senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra bestyrelsen skal i dets fulde ordlyd udsendes samme med indkaldelsen"

  § 8, 7. afsnit ændres til:  "Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en  trediedel af medlemmerne fremsætter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden".

  § 10, 1. afsnit ændres til:  "Selskabets bestyrelse består af 5 personer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på
den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Et medlem af bestyrelsen udtræder
straks ved fraflytning fra vandværkets forsyningsområde".

Bestyrelsen indkalder indenfor 2 måneder til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af vedtægterne.

5. Eventuelt. Der var spørgsmål omkring bestyrelsens ansættelse af forretningsfører samt om brug af sprøjtegifte omkring vandværkets
boringer. Endvidere forespørgsel til bestyrelsens forventninger omkring reparationer og udskiftning af vandværkets ledninger i vejene, hvor
flere efterhånden er ved at være tyndslidte flere steder.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet og formanden takkede dirigenten for veludført gerning.

Således passeret den 27. april 2001:

 

Andreas Mehlsen Laustsen                                               Henrik Petersson

dirigent                                                                             referent

 

/Henrik Petersson
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