Referat fra generalforsamlingen den 19. marts 2018
Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen og byde på en øl eller vand.
Ad punkt 1 - Valg af dirigent og referent
Jørgen Ploug blev valgt til dirigent og Marcel Maxen til referent.
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav efterfølgende ordet videre til
formanden.
Ad punkt 2 – Bestyrelsens beretning for 2017 ved formanden
Reparation af vores iltningstårn har voldt store problemer. Det medførte bl.a, at vi måtte skifte vores ene filter. Det
alene kostede 190000 kr. Derudover betød det, at bakteriologien først skulle op på det gamle filters niveau m.h.t
bakterier. Det tog ½ år inden filteret virkede godt nok til, at vi kunne sende vores eget drikkevand ud til forbrugerne. I
mellemtiden tog vi en masse vandprøver, og vi måtte lede 20000 m3 vand igennem filteret, og ud i regnvandskloaken.
Dette var medvirkende til, at vi ikke havde nogle indtægter i et halvt år, at vi fik en strafafgift på 100000 kr. alt dette var
medvirkende til, at vi fik brugt lidt over 1 million af vores opsparing. Vi er ligeledes kommet i gang med vores nye
brøndboring, som er foretaget oppe på vandværket. Vi mangler den sidste kommunale godkendelse, hvorefter vi kan få
den færdiggjort.
Efter nogle få spørgsmål/kommentarer blev formandens beretning godkendt.
Ad punkt 3 - Regnskab for 2017
Kasserer Villy Torndal Andersen gennemgik regnskabet og efterfølgende blev det godkendt.
Ad punkt 4 - Forslag til takster for 2016
En takstforhøjelse på 2,00 kr. incl. Moms og afgifter blev vedtaget, hvorfor prisen nu er 18,90 kr. incl. Moms og
afgifter. - Se sammensætningen af prisen under punktet ’Takster for 2018’ i takstbladet.
Ad punkt 5 – Budgetforslag for 2015
Kasseren gennemgik budgettet for 2016 og budgettet blev efterfølgende godkendt.
Ad punkt 6 - Indkomne forslag
Forslag om takstforhøjelse på 2,00 kr. - Godkendt
Ad punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
Efter tur afgik Villy Thorndal Andersen, Erik Baltzar og Jens Schonherr. Alle ønskede genvalg og blev valgt.
Henrik Møller blev valgt som 1. bestyrelsessuppleant og Steen Ballegaard som 2. bestyrelsessuppleant.
Ad punkt 8 - Eventuelt
Tak for 17 års formandsskab til Karsten Lykke, han blev lovet en god flaske af generalforsamlingen.
Ny persondatalov, der vil få betydning for vores målere.

