Referat af ordinær generalforsamling 21 juli 2021 kl. 19.00
I Kirke Såby forsamlingshus

Fremmødt 6 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. Jesper Stenbæk blev valgt
Valg af referent. Rasmus Calmann blev valgt

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

2.

Bestyrelsens beretning

Lars Gebhard aflagde formandens beretning omkring året der er gået. Der er udskiftet bundventil i iltningstårn samt
pumpe på boring 1. Der også udskiftet 3 stk. døre på vandværket, til vedligeholdelses frie døre. samt opsat alarm
Der har været en enkelt vandskade på Åkandevej.
Omkring maskine holdepladsen ved boring 2, her er der talt med ejeren som har lovet at flytte dem, men det er ikke
gjort endnu.
Formandens beretning vedlagt.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Jan Sørensen kasserer fremlagde regnskab og gennemgik det.
Regnskabet viser et underskud, som budgetteret dog noget højere, primært på grund af mere vedligeholdelse end
budgetteret.
Der er stadig en del medlemmer der betaler for sent.
Vi opfordrer endnu en gang til at medlemmerne indberetter og betaler rettidigt.
Ligeledes beretter Kasseren at økonomien generelt er god og samlet set at vandværket er solidt

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 2021
Budgettet for 2021 er uændret ift. 2020 og der budgetteres foresat med et underskud pga. planlagt vedligeholds opgaver
og opgraderinger af vores installationer.
Takstbladet forbliver uændret
Budget og Takstblad for 2021 vedlagt

-

Et lille udpluk af opgaver der forsat skal udføres
▪ Malling af træværket på vandværket
▪ Løsning ved glassten i gavl.
▪ Trappe i vandværk skal udskiftes

Budget og Takts blad for 2021 blev enstemmigt vedtaget.

5.

Behandling af indkomne forslag

Forslag om at vi afholder generalforsamlingen til efteråret.
Dette vil være uhensigtsmæssigt da det er indeværende år som er oppe på generalforsamlingen.
Vi har til hensigt at følge vedtægterne og afholde generalforsamlingen i 3 måned til næste år, med mindre at covid-19
spænder ben for det.

6.

Valg af bestyrelse

På valg fra bestyrelsen er Lars Gebhard Vogel, Rasmus Calmann, Sune Johnsen og Jesper Stenbæk, alle er villig til
genvalg
– Alle blev valgt uden kamp

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
Christian Holst modtager valg – Valgt uden kamp

8.
-

Eventuelt
Forespørgsler om vi kan få det via Betalingsservice.
o Bestyrelsen undersøger, hvilke omkostninger der vil være forbundet med dette.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Vester Såby d.21-7-2021

Referent

Rasmus Calmann

Dirigent

Jesper Stenbæk

