Referat af ordinær generalforsamling 22 marts 2018 kl. 19.30
I Kirke Såby forsamlings hus
Fremmødt 29 medlemmer
Dagsorden iflg.: Lov for Vester Såby Vandværk
A. Valg af dirigent og protokolfører
B. Beretning og driftsregnskab med tilhørende status for det forløbne år
C. Drifts og likviditetsbudget for det kommende år.
D. Valg til bestyrelse. På valg er Jan Sørensen, Thomas Rasmussen og som suppleant Ida Dyhr.
Alle tre 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 formandens beretning omkring året der er gået. Og ny lov omkring prøvetagning.
Formandens beretning vedlagt.
Jan Sørensen kasserer fremlagde regnskab og gennemgik det, 2016 svigtende indtægter og lave priser gjorde at vi hævede
priserne og det giver sig til udtryk i regnskabet som et fornuftigt overskud, vi nu kan bruge til vedligehold/ renovering af vores
anlæg.
Ligeledes beretter kasseren at økonomien gennerelt er god og at vi ikke skal beskattes af overskud ifølge vandværksforeningen
da vi ikke er en erhvervsmæssig forening
Beretning, status og Driftsregnskabet enstemmigt godkendt.
..Se vedlagte: status og drifts regnskab..
Ad c.

Drifts og likviditetsbudget for i n d e n v æ re n d e år.

Jan sørensen. Fremlagde budgettet for 2018 samt Takstblad som vi har jo vedtaget sidste år, men da vi tidliger på den
ekstraordinere generalforsamling vedtog vetægtsændringer så skal vi nu tage stilling til budgettet for indeværende år
Yder mere kunne kasseren berette at vi stadigvæk tjene masser af penge på forsente aflæsninger og indbetalinger.
Vi opfordre endnu en gang til at medlemmerne betaler rettidigt
Der kunne ligeledes berettes at vi rykker aflæsningsdatoen til 15 december
Budget og Takstblad for 2018 vedlagt..
Forslag vedtaget

Spørgsmål

-

Er der lavet et budget for udbedringer
o

-

Kan man ikke modtage opkrævning og aflæsningskort på anden måde end mail
o

-

Nej ikke på nuværende tidspunkt, men der forligger en ønskeseddel

Hvis man vil havde regningen manuelt så kan man kontakte vandværket herom

Kunne man evt. lægge betalingsdatoerne op på hjemmesiden
o

ja det kunne være en mulighed

Budget o g Ta k t s b l a d for 2018 blev vedtaget.

Ad d

Valg bestyrelse

På valg fra bestyrelsen var Jan Sørensen, Thomas Rasmussen og som suppleant Ida Dyhr,
Alle tre modtog genvalg.

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

Ingen forslag

Ad g.

-

Eventuelt

Jan spørger om der er noget medlemmerne går og mangler fra vandværket.
hvis man kommer på noget skal man endelig melde ind til vandværket

Ingen spørgsmål

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Vester Såby d.22-3-2018

Referent

Rasmus Calmann

Dirigent

Jørgen Høeg Pedersen

