Veksø den 1. april 2010

Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2010

Mødested:

Sognehuset, Veksø

Mødetid:

Onsdag den 31. marts 2010, kl. 19.00

Dagsorden:

Ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes
6. Forslag til Takstblad for 2011 forelægges og godkendes
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
Erik Næhr
- Modtager genvalg
Poul Neumeyer
- Modtager genvalg
Claus Seneberg Nielsen - Modtager ikke genvalg
1 plads er vakant:
8. Valg af revisor:
På valg er:
Poul Kennov

- Modtager genvalg

9. Behandling af indkomne forslag:
Der er indkommet et forslag
Forslag:
Formanden foreslår at der optages forhandling med Andelsselskabet Stenløse Vandværk
om en sammenlægning af de 2 vandværker – Stenløse Vandværk og Veksø Vandværk – til
et selskab benævnt: Stenlien Vandværk A.m.b.a.
10. Eventuelt

Generalforsamlingen blev åbnet af formanden som bød velkommen til de fremmødte.
Formanden oplyste, at han havde modtaget afbud til generalforsamlingen fra Michael Andersen
og Claus Seneberg Nielsen, som begge af arbejdsmæssige årsager var blevet forhindret i at
deltage i generalforsamlingen.
Ad. 1.
Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Jens Vagn Nielsen til dirigent.
Der var ikke andre forslag.
Jens Vagn Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Konstaterede herefter at der var 7 fremmødte, som tilsammen repræsenterede 10 stemmer.
Ad. 2.
Formanden aflagde sin årsberetning, som blev godkendt med applaus.
Der blev fremsat ønske om, at årsberetningen var blevet fremlagt til mødet.
Formanden oplyste, at det vil indgå i overvejelserne til næste år.
Ad. 3.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Ad. 4.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad. 5.
Budgettet blev fremlagt og gennemgået af Poul Neumeyer.
Budgettet blev godkendt med applaus.
Ad. 6.
Formanden fremlagde Takstbladet og oplyste, at m3 prisen var steget med 0,50 kr. som følge af
stigende driftsudgifter, bl.a. til det nye Forsyningssekretariat.
Herudover ville anlægs- og stikledningsbidrag blive fremskrevet med pristallet pr. 1. oktober 2010.
Takstbladet blev godkendt.
Ad. 7.
Erik Næhr og Poul Neumeyer blev genvalgt, idet der ikke var andre kandidater.
Ad. 8.
Poul Kennov blev genvalgt, idet der ikke var andre kandidater.
Ad. 9.
Formanden begrundede sit forslag, som herefter kom til afstemning.
5 stemte imod forslaget, 3 stemte for forslaget medens 2 undlod at stemme.
Forslaget var herefter faldet.
Der blev givet udtryk for tilfredshed med bestyrelsens drift af vandværket.
Ad. 10.
Poul Neumeyer overrakte på vegne af bestyrelsen en gave til formanden, som lige var fyldt 70
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.
Referatet godkendt.
3. april 2010
Dato

Dirigent: Jens Vagn Nielsen

