Veksø den 30. marts 2011

Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2011

Mødested:

Kroen, Veksø

Mødetid:

Tirsdag den 29. marts 2011, kl. 19.00

Dagsorden:

Ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning om det forløbne år
Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år forelægges og godkendes
a) Bestyrelsen har besluttet at nedsætte m3 prisen for 2011 med 0,50 kr.
b) Forslag til Takstblad for 2012 forelægges og godkendes
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
Michael Søderhamn Midtgaard – Modtager genvalg
Henrik Nilsson
- Modtager genvalg
Lau Rasmussen
- Modtager genvalg
1 plads er vakant: Bestyrelsen foreslår Niels Aabye
8. Valg af revisor
Ingen er på valg:
1 plads som revisor er vakant
9. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag
10. Eventuelt

Generalforsamlingen blev åbnet af formanden som bød velkommen til de fremmødte. Formanden oplyste
at han havde modtaget afbud til generalforsamlingen fra Poul Neumeyer, som var blevet syg.
Ad. 1.
Formanden foreslog på vegne af bestyrelse Hans Christensen som dirigent. Der var ikke andre forslag.
Hans Christensen blev valg som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Konstaterede herefter at der var 9 fremmødte.
Ad.2.
Formanden aflagde sin årsberetning.
Per Voigt stillede spørgsmål til den af formanden omtalte Indsatsplan for Stenlien. Formanden redegjorde
kort for planens hovedpunkter. Per Voigt spurgte herefter om hvem der betalte for lukning af brøndene.
Formanden oplyste, at alle vandværker indbetaler 10 øre pr. m3 indvundet vand til en pulje.
Ole Suhr forespurgte om hvem han skulle henvende sig til, hvis han ville have en gammel brønd lukket.
Formanden henviste ham til Vagn Sørensen, Buresø, som er sekretær for Grundvandspuljen.
Beretningen blev herefter godkendt.
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Ad. 3.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af formanden.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Ad. 4.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af formanden.
Per Voigt foreslog en pause på 5 minutter til at gennemse regnskabet.
Efter pausen foreslog Per Voigt, at regnskabet blev lagt på nettet inden general forsamlingen.
Bestyrelsen oplyste, at det vil indgå i deres fremtidige overvejelser.
Lau Rasmussen pegede på indtægterne fra Egedal Forsyning og vores egne aflæsninger som fine indtægter.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad. 5.
Budgettet blev fremlagt og gennemgået af formanden.
Per Voigt stillede spørgsmål til posterne møder m.v. og EDB programmer.
Bestyrelsen redegjorde for beløbene.
Budgettet blev herefter godkendt.
Ad.6.
a) Nedsættelsen af m3 prisen med 0,50 kr. blev godkendt.
b) Formanden fremlagde Takstbladet og oplyste, at m3 prisen var uændret i forhold til 2011 samt, at
anlægs- og stikledningsbidrag vil blive fremskrevet med pristallet pr. 1. oktober 2011.
Takstbladet blev godkendt.
Ad.7.
De 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
Til den vakante plads foreslog Per Voigt sig selv og bestyrelsen foreslog Niels Aabye.
Der blev herefter foretaget en afstemning om pladsen.
Niels Aabye fik 7 stemmer, Per Voigt fik 1 stemme og 1 undlod at stemme.
Niels Aabye var herefter valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Ad. 8.
Søren Benthin blev valgt som revisor og Hans Christensen som revisorsuppleant.
Ad. 9.
Der er ikke indkommet nogen forslag.
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Ad. 10.
Per Voigt ankede over orienteringen til medlemmerne.
Formanden kommenterede dette.
Svend Olsen supplerede med at oplyse, at der sjældent var mere end 5 medlemmer ud over bestyrelsen til
en generalforsamling, så interessen var åbenbart ikke så stor.
Per Voigt gav herefter udtryk for, at m3 prisen godt kunne hæves med 0,50 kr. så at der blev råd til
eksterne revisorer i stedet for interne revisorer.
Dette vandt ikke gehør.
Jens Vagn Nielsen gav udtryk for, at det var en god ide, at bestyrelsen drøftede muligheden for at lægge
regnskabet ud på nettet. Mente at vores information på hjemmesiden var rimelig god.
Hans Christensen gav udtryk for, at interessen blandt interessenterne for generalforsamlingen er ikke stor.
Gav også udtryk for, at hvis man skulle have eksterne revisorer, så skulle man kunne påvise, at der er noget
galt med regnskabet. Mente ikke, at der var substans i Per Voigts bemærkning om eksterne revisorer.
Per Voigt var fortsat af den opfattelse, at det var lægfolk som reviderede regnskabet.
Hertil oplyste Henrik Nilsson, at vores bestyrelsesmedlem Poul Neumeyer er revisor!
Ole Suhr gav udtryk for tilfredshed med bestyrelsens arbejde.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.

Referent Erik Næhr

Referatet godkendt den 6.4.2011 - Hans Christensen

