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Referat af ordinær generalforsamling 27 april 2017 kl. 19.30
I Kirke Såby forsamlings hus

Fremmødt 29 medlemmer, repræsenterende 29 stemmer. 

Dagsorden iflg.: Lov for Vester Såby Vandværk 

Valg af dirigent og protokolfører 
 Beretning og driftsregnskab med tilhørende status for det forløbne år 
 Drifts og likviditetsbudget for det kommende år. 
 Valg til bestyrelse. På valg er Lars Gebhard,  Rasmus Calmann og Sune Johnsen, 
 Lars og Rasmus modtager genvalg

E. Valg revisorer, Ole Rademacher og Jesper Rasmussen Begge modtager genvalg.
F. Indkomne forslag (ingen)
G. Eventuelt (under dette punkt kan der drøftes, men intet besluttes)

Ad a. Valg af dirigent. Jørgen Høeg Pedersen blev valgt  
  Valg af protokolfører. Rasmus Calmann blev valgt 

Jørgen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor var beslutningsdygtig. 

Ad b. Beretning og drifts regnskab med tilhørende status for forløbne år 

Lars Gebhard aflagde beretning omkring året der er gået. 
Formandens beretning vedlagt. 
Jan Sørensen kasserer fremlagde regnskab og gennemgik det, svigtende indtægter og lave priser er grunden til det negative 
resultat for året.  
Beretning, status og Driftsregnskabet enstemmigt godkendt. 
..Se vedlagte: beretning, status og drifts regnskab.. 

Ad c. Drifts og likviditetsbudget for det kommende år. 

Jan sørensen. gennemgik budgettet for 2018 og berettede at regnskabets udformning vil blive ændret grundet nye regler og 
love samt ny kasserer, vi vil lægge os op af eksempler fra vandbværks foreningen. 
Yder mere kunne kassereren berette at posten finansielle indtægter er medlemmer der har betalt for sent, vi opfordre til at 
medlemmerne betaler rettidigt 
Der kunne ligeledes berettes at vi har fået nyt økonomisystem (Economic)   
Budget for 2018 vedlagt.. 

Taktsbladet for 2018 
Forslag: gebyr på ejerskifte på 330.- dkr ellers bibeholdes priserne fra 2017 Forslag vedtaget 



 
 
 
 

  

Spørgsmål 

 
- Hvorfor kun 80.000,- til reparationer  

o det er taget ud fra de foregående budgetter 

- kan man ikke spare op til noget specifikt  

o jo det kan man godt  

- kunne man forestille sig at lægge generalforsamlingen inden indberetningerne af div. Med udgangen af februar  

o ja i marts  

- kan man ikke en gang om året indberette via hjemmesiden  

o dette er pt ikke muligt grundet tid og størrelsen af vandværket  

     

 Budget for 2018 blev vedtaget. 

 

Ad d   Valg bestyrelse 
På valg fra bestyrelsen var Lars Gebhard og Rasmus Calmann, Begge modtog genvalg. 
Der var 1 medlem der gerne vil melde sig som kandidat til bestyrelsen og en som suppleant.  
Nyt bestyrelsesmedlem Sune Johsen Ny suppleant Jesper Stenbæk  
 
 
Den nye bestyrelse er: 
Lars Gebhard Vogel (formand) 
Hortenziavej 6 
 
Rasmus Calmann 
Hortenziavej 10 
 
Sune Johnsen 
 
Thomas Rasmussen 
Nellikevej 17 
 
Jan Sørensen (Kasser) 
Åkandevej41 
 
Suppleanter : 
 
Ida Dyhr 
Alehøjvej 4 
 
Jesper Stenbæk 
Hortenziavej 12 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ad e.  Valg revisorer 
 
Ole Rademacher og Jesper Rasmussen blev genvalgt. 
 
 
Ad f.  Indkomne forslag 
  
- Omlægning til AMBA  

pt hæfter vi solidarisk dvs. er der nogen der ikke kan betale, betaler vi andre. 
I et Amba hæfter vi kun for egen andel  

Bilag vedlægges 
 

- Nye vedtægter  
§7 Generalforsamling  
 Punkt 4 budget for det kommende år rettes til indeværende år 

 
 
Spørgsmål 
 
- Uenighed omkring § 8  

o § 8 føres tilbage til det der stod i de gamle vedtægter   
 

- Hvem hæfter i et Amba hvis der er nogen der ikke kan betale  
o Så rejser vandværket kravet til denne  

 
- Hvad gør man hvis man får leveret vand og man ikke betaler  

o Hvis et medlem ikke betaler efter gentagende rykkere lukkes vandet  
 

- Ueninghed omkring § 5 den Skal rettes  
o Formuleringen rettes og sendes forbi advokaterne i vandværksforeningen 

 
- Hvor stor er en andel  

o 205 / Egenkapitalen = Andel  
 
 
Det er vedtaget at  
 
- Budget for det kommende år rettes til indeværende år 
- Bestyrelsen arbejder videre på Amba 
- Der skal skrives nye vedtægter inkl. Begrundelse som så husstands omdeles 
- Der skal afholdes to ekstra ordinere generalforsamlinger, der skal indkaldes til begge 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ad g.  Eventuelt 
 
 Ingen spørgsmål 
 
 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 
Vester Såby d. 30-4-2017  

  

Referent           Dirigent 

 

 

Rasmus Calmann         Jørgen Høeg Pedersen 
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