
Referat fra Ordinær Generalforsamling den 16. februar 2015. 

 Tilstede : Birgit, Flemming Bo, Toni, Jens, Leoni og Lykke.
Dagsorden i henhold til vedtægterne :
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelses beretning 
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget og takstblad for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg er : bestyrelsesmedlem Toni Andersen, villig til genvalg.
                        sekretær Lykke Petersen, villig til genvalg.

                    suppleant Leoni Pedersen, villig til genvalg.
                    anden suppleant på valg.

7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
På valg er : revisor Birthe Jørgensen, villig til genvalg.

                         revisor Per Sørensen, villig til genvalg.
                     revisorsuppleant Kin Jansen, villig til genvalg.

8) Eventuelt.

ad 1) Sven Bjarne valgt som dirigent. Det blev konstateret at indkaldelsen var lovlig, og at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

ad 2) Flemming Bo aflagde bestyrelsens årsberetning (kopi vedlagt). Beretningen blev taget til efterretning . 
          Der var spørgsmål angående jorden ejet af Nysø i hjørnet ved vandværket. Der er særlige restriktioner 
for godsers salg af jorde, der gør et salg/køb omstændigt. Derfor er der ikke købt jord endnu.  Nysø 
respekterer 25 mtr. zonen, derfor er der p.t. ingen årsag til at købe/leje af Nysø's jord. Det kan blive aktuelt 
hvis vi skal have etableret en ny boring siden hen.

ad 3) Regnskabet blev gennemgået, og godkendt af generalforsamlingen.

ad 4) Det kommende Takstblad for 2015/2016 blev gennemgået, og godkendt af generalforsamlingen. På 
samme vis blev budgettet for 2015 gennemgået. Der blev fremsat ønske om at der i budget 2015 blev afsat 
200.000 til etablering af udstyr, f.eks. installering af kalkknuser, som tidligere besluttet. Hensættelsen blev 
tilføjet budget 2015, som derefter blev godkendt af generalforsamlingen. 
          I forbindelse med gennemgangen af budget 2015, blev der spurgt til planen for fremtidig 
vedligeholdelse. 
          Det blev oplyst at der er planer om løbende udskiftning af rørledningerne, for at sikre forsyningen, og 
søge af hindre brud p.g.a. slitage. Inden for de kommende 10 år forventes det at der etableres en ny boring.

ad 5) Der var ingen indkommende forslag at behandle.

ad 6) Følgende modtog genvalg til bestyrelsen; Toni Andersen, Lykke Petersen og Leoni Pedersen.
          Kaj Kingo modtog nyvalg.

ad 7) Følgende modtog valg til revisionen; Birthe Jørgensen, Per Sørensen og  Kim Jansen. 

ad 8) Det blev foreslået at bestyrelsen udarbejder forslag til ændring af vedtægterne, om at ændre procedure 
for indkaldelse til generalforsamlingen, således at den fremover kan foregå via SMS-besked, og annoncering 
på vandværkets hjemmeside. Der bør være mulighed for at kunne tilmelde sig aktivt til fortsat at modtage 
indkaldelsen på papir. Ligesom det foreslås at man kan aktivt tilmelde sig til at modtage indkaldelsen pr. e-
mail. 
          Bestyrelsen tog forslaget ad notam og vil sætte det på dagsorden på et kommende bestyrelsesmøde. 

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for fremmødet, og for god ordstyring.


