Referat af ordinær generalforsamling 27 marts 2019 kl. 19.30
I Kirke Såby forsamlingshus

Fremmødt 9 medlemmer

Dagsorden iflg.: Lov for Vester Såby Vandværk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det indeværende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg revisorer.
Eventuelt

1.

Valg af dirigent og referent
Valg af dirigent. Ida Dyhr blev valgt
Valg af referent. Rasmus Calmann blev valgt

Ida konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor var
Beslutningsdygtig.

2.

Bestyrelsens beretning

Lars Gebhard aflagde formandens beretning omkring året der er gået. Og omkring opkøb af jord ifm. Vandværket
Formandens beretning vedlagt.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Jan Sørensen kasserer fremlagde regnskab og gennemgik det, regnskabet viser et pænt overskud, primært grundet at vi
ikke har brugt så meget som budgetteret. Bestyrelsen har været tilbageholdende med at bruge penge på planlagt
vedligehold da man ikke var/er sikker på hvor meget man skal bruge på landmåler og hegn. Ifm. Opmåling og opkøb af
jord. det giver sig til udtryk i regnskabet som et pænt overskud, vi nu kan bruge til at planlægge Landopmåling, hegn og
vedligehold/ renovering af vores anlæg. Bestyrelsen agter ligeledes at få vurderet vores bygning og jordområder i 2019
Ligeledes beretter Kasseren at økonomien generelt er god og samlet set at vandværket er solidt
Ydermere beretter Kasseren at bestyrelse har besluttet grundet den dårlige omtale at skifte fra Danske bank til Merkur
Andelskasse
Driftsregnskabet enstemmigt godkendt. Se vedlagte: status og driftsregnskab

4.

Budget for det indeværende år forelægges til godkendelse.

Jan Sørensen kasserer fremlagde budgettet og takstblad for 2019
Budgettet forbliver næsten uændret ift. budgettet i 2018 bortset fra nogle små ændringer
Takstbladet forbliver ligeledes uændret
Vi opfordrer endnu en gang til at medlemmerne indberetter og betaler rettidigt
Budget og Takstblad for 2019 vedlagt

Spørgsmål
-

Har man lavet 5 års plan for vedligehold
o Nej ikke på nuværende tidspunkt, da man gerne ville være sikker på at budgettet holdt
Nu da man har fået vished for at budgettet holder, vil næste skridt være at lave en plan for
Vedligeholdelse.
Bestyrelsen ser på positivt på en 5 års plan og vil påbegynde arbejdet med dette
Ledningsnettet vil dog ikke indgå i en sådan plan da dette vil blive vedligeholdt når behovet Opstår

Budget og Takts blad for 2019 blev enstemmigt vedtaget.

5.

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

6.

Valg af bestyrelse

Jan Sørensen er på valg og villig til genvalg – Valgt uden kamp
Thomas Rasmussen ønsker at udtræde af bestyrelsen
suppleant Jesper Stenbæk indtræder i bestyrelsen i stedet for Thomas Rasmussen
suppleant ønskes. Ingen meldte sig

Den nye bestyrelse er:
Lars Gebhard Vogel (Formand)
Hortenziavej 6
Rasmus Calmann
Hortenziavej 10

Sune Johnsen
Jesper Stenbæk
Hortenziavej 12
Jan Sørensen (Kasser)
Åkandevej4

Suppleanter:
Ida Dyhr
Alehøjvej 4

7.

Valg af revisorer

Ole Rademacher modtager genvalg – valgt uden kamp
Jesper Rasmussen ønsker ikke genvalg
Christian Holst modtager valg – Valgt uden kamp

8.

Eventuelt

-

Har bestyrelsen overvejet et afkalkningsanlæg på vandværket
o Nej ikke på nuværende tidspunkt vi afventer og ser tiden an

-

Virker de private afkalkningssystemer
o Det kan hverken bekræftes eller afkræftes da det er meget forskelligt hvem man
Spørger, nogen siger det virker fantastisk andre at det er penge ud ad vinduet

-

Kan vi regne med at aflæsningskortene kommer i dec.
o Ja vi arbejder på at de kommer 1 dec. Og aflæsningen skal afleveres d 15 dec.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vester Såby d.27-3-2019

Referent

Dirigent

Rasmus Calmann

Ida Dyhr

