HJORTH ØJ VANDYÆ.RK
Generalforsamling den Ll. apil 2014
Referat
Røsnæs Hotelstemmeberettigede personer, ingen ved fuldmagt.

Generalforsamlingen fandt sted

på

og I(ursuscenter og havde samlet

Niels Hauge Bentsen blev valgt som dirigent, og
generalforsamlingen vat lovligt indvarslet.
2.

konstaterede

51

^t

Ulrich Rasmussen aflagde beretning (der henvises til denne på vandværkets
hjemmeside). Der var en del spørgsmål til samarbeidsaftaletne med 3 andre
vandværker, og formanden og kassereren fortalte, at de var blevet udatbejdet
samråd med FVD og med inspiration fra lignende samarbeider andre steder

i
i

landet. Man bad bestytelsen være opmærksom på autotisationsreglerne for
medarbejdetne, nåt de arbejder for andte vandvætker med andre cvr-numre.
Ros til indføtelse af ledelsessystem. Betetningen biev herefter taget til
efteretning.
J.

Hendk Petersson gennemgik regnskabet for 2013 det viste et underskud efter
afskrivninger på kr. 282.000 mod budgettetkr.262.000 (der henvises til dette
på vandværkets hjemmeside). Det blev foreslået at budgetfotslag ligesom
regnskab lægges på hjemmesiden i god tid inden generaiforsamlingen.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

4.

Henrik Petersson forelagde bestyrelsens forslag til budget fot 20L4 og 2015.
Budgettet viste et overskud efter afskrivninger på k. 101.000. Der blev
forelagt plan for større arbejder j 201.4. Budgettet blev vedtaget.

(

Indkomne forslag. Der var fremkommet 4 forslag:

I(irsten Jakobsen foreslog at der skal indføres en SMS-tjeneste, der kan
bruges nåt der fx lukkes for vandet. Det blev pålagt bestytelsen at undetsøge
mulighederne og vælge den bedste løsning. I(an også btuges ved indkaldelse
til genetalforsamling.
Martin Thyssen foreslog at kottespondance til andelshaverne foregår på mail i
stedet for med post. Forslaget blev ftafaldet, under hensyn
på en SMS-løsning der så også kan bruges til dette fotmål.

til at man arbeidet

Lærkebakkens Gtundejerforening foreslog at trykforøgeren ved Nytupskolen

genopstartes, da de har problemer med trykket

i

nogle huse. Forslaget blev

vedtaget.

Hanne Stricker og Bent Sørensen foreslog, at det installeres kalkknuseranlæg
ph de 2 vandværker. Samlet udgift ca. kr. 450.000 excl. moms. Forslaget blev

16. apttl2014

a

vedtaget således, at der pit næste vandregning tillægges et engangsbeløb på
250 til dækning af udgiften ved indkøb og opsætningaf anlæggene.

6.

Vulg til bestyrelsen. Sven Gabe og Susanne SchiøA Hansen blev valgt.

7.

Yalg

8.

Eventuelt. Formanden overrakte gave til kasseteten
jubilæum som bestytelsesmedlem.

af

suppleanter. Peter Flermann
henholdsvis 1.. og2. suPPleant.

og Søren Olsen blev genvalgt som

Didgenten etklærede hereftet genetalforsamlingen for afsluttet.
Således passeret den 11. apr,i.2074:

kt

i anledning af

dennes 25

