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HJORTHØJ VANDVÆRK
Generalforsamling den 24. april 2009
Referat

Generalforsamlingen fandt sted på Restaurant Gisseløre og havde samlet 16 personer, heraf 15 stemmeberettigede, 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). Der var spørgsmål om bl.a. hvor ofte der foretages analyser (4 gange om
året) og om beplantning af de to tomme grunde på Egernvænget, hvilket formanden lovede at se positivt på. Der blev endvidere spurgt,
hvem der skal betale for udskiftning af en måler ødelagt af frost. Dette kan der ikke svares entydigt på, da det afhænger af målerens
placering. Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3. Henrik Petersson gennemgik regnskabet, der viste et underskud, primært foranlediget af ekstraordinære udgifter til nødvendig
opdatering og modernisering af vandværket på Trøjeløkke, samt delvist p.g.a. forskydninger mellem afregning fra kommunen og vores
regnskabsår. Dette udlignes i 2009. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
4. Henrik Petersson forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2009, der viste forventede indtægter på kr. 2.127.000 og et overskud på
kr. 62.000. Der var forslag om at budgettet blev implementeret i regnskabet. Kassereren taler med vandværkets revisor om dette er
teknisk muligt. Budgettet blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Ulrich Rasmussen, Henrik Petersson og Ronald Stutt.
6. Valg af suppleanter. Peter Hermann og Bjarne Timm blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
7. Eventuelt. Formanden orienterede om mulig overtagelse af Kongstrup Vandværk. Der var ønske om at formandens beretning forelå på
hjemmesiden inden generalforsamlingen. En revidering af hjemmesiden er planlagt.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet og formanden takkede dirigenten for veludført gerning.
Således passeret den 24. april 2009:
Sign. Niels Hauge Bentsen               sign. Henrik Petersson
_____________________                 ____________________
       Niels Hauge Bentsen                      Henrik Petersson
              dirigent                                          referent
/Henrik Petersson
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