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Generalforsamling den 21. april 2017
Referat
Generalforsamlingen fandt sted på Restaurant Gisseløre og havde samlet 32 personer, ingen ved
fuldmagt.
1.

Peter Hermann blev valgt som dirigent,
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

og

konstaterede

at

2.

Ulrich Rasmussen aflagde beretning (der henvises til denne på vandværkets
hjemmeside). Der var en del debat omkring kalkknuseren som nogle mener h
ar virkning hos dem, andre ikke. Kunne sandfilter være en løsning, nej sagde
smedene. Man opfordrede til at tjekke forsikring omkring dækning af smede
ved ulykke.

3.

Henrik Petersson gennemgik regnskabet for 2016 der viste en overdækning
(overskud) på ca. kr. 41.000. Der blev spurgt ind til hvilke arbejdsopgaver
formand og kasserer løser for det honorar de modtager. (det fulde regnskab
ligger på vandværkets hjemmeside). Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

4.

Henrik Petersson forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2017 og 2018.
Budgettet viste et underskud i 2017 på kr. 92.000 og i 2018 på kr. 152.000.
Man opfordrede bestyrelsen til at bruge flere pengeinstitutter for at undgå
strafrenter ved for store indeståender. Der blev forelagt plan for forventede
større arbejder i 2017. Budgettet blev vedtaget med uændrede takster for
2017.

5.

Indkomne forslag. Bestyrelsen havde fremsat to forslag til vedtægtsændringer.
I § 10 slettes sætningen ”Bestyrelsesmedlemmer, der fraflytter vandværkets
forsyningsområde, udtræder straks af bestyrelsen ved fraflytning”. Dette blev
vedtaget. I § 8 ændres sætningen ”Ordinær generalforsamling holdes hvert år i
april måned” til ”Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen
af maj måned” Dette blev vedtaget.

6.

Valg til bestyrelsen. Ulrich Rasmussen, Henrik Petersson og Ronald Stutt blev
genvalgt.

7.

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

8.

Eventuelt. Susanne Hansen meddelte at hun trækker sig fra bestyrelsen af
helbredsmæssige årsager. Formanden takke for hendes indsats. 1. suppleant
Søren Olsen indtræder herefter i bestyrelsen.
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8. maj 2017

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
Således passeret den 21. april 2017:

sign. Peter Hermann
________________________________
Peter Hermann
dirigent

sign. Henrik Petersson
_____________________________
Henrik Petersson
referent

