Referat fra generalforsamling 26. april 2010 i I/S Åbjerg Vandværk

Generalforsamlingen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Som dirigent blev Torben Skaaning valgt.
Som referent blev Michael Imhoff Nielsen valgt.

Herefter aflagde næstformand Bent Olsen bestyrelsens beretning. Flere punkter blev fremført:
o Vandmålingerne viser at vandet er rent.
o Der har været enkelt brud, som er blevet håndteret.
o Bestyrelsen besluttede at ignorere sidste generalforsamlings ønske om at undersøge
muligheden for at spare på de administrative omkostninger. Dette udtalte
generalforsamlingen kritik af, men besluttede at den nye bestyrelse måtte rette op på dette.
o Der eksisterer en mulighed for at koble Åbjerg Vandværks ledningsnet med ledningsnettet i
Frederikssund i nødstilfælde f.eks. ved forurening. Der er dog ingen måler på denne kobling.
o Vandmålerne i de enkelte husstande står foran udskiftning over de næste par år.
o Generalforsamlingen kunne konstatere at vandanalyser ikke er offentliggjort (på
hjemmesiden) som krævet i loven og på sidste generalforsamling. Bestyrelsen havde
tilsyneladende ikke overblik over hvem der skulle have sørget for dette og
generalforsamlingen indstillede at den nye bestyrelse retter op på dette.
o Åbjerg Vandværk er blevet meldt ind i Vandværksforeningen.
Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af Ragna Weidinger.
o Regnskabet har været tilgængelig for alle der ville se det.
o Åbjerg Vandværk har fået ejendomsskatter tilbage for de sidste år.
Regnskabet blev godkendt.
Ragna fortsatte med budgettet.
o Der er på budgettet afsat kr. 50.000 til udskiftning af vandmålere. Størrelsen af denne post
blev senere debatteret.
Budgettet blev godkendt.
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Bestyrelsen har indhentet 3 tilbud på udskiftning af vandmålere. Disse er:
o Lindhardt
ca. kr. 265.000 plus moms
o Verner Nielsen
ca. kr. 203.000 plus moms
o Kolby
ca. kr. 142.000 plus moms
Hvorvidt disse tilbud er sammenlignelige er uklart. Generelforsamlingen besluttede at den nye
bestyrelse skal undersøge tilbudene nærmere. Samtidig blev det besluttet den oprindelige
budgetteret ramme på kr. 50.000 hæves til kr. 125.000 inkl. moms. Bestyrelse vælger herefter ud fra
pris og kvalitet i forhold til den hastighed vandmålerne skal udskiftes med.

Valg til bestyrelse.
Formand Kjeld Skaaning og næstformand Bent Olsen genopstillede ikke.
4 kandidater stillede op til de 2 ledige pladser med følgende resultat fra 20 stemmeberettigede med
hver 2 stemmer:
1. Michael Tofte, 15 stemmer
2. Kenn Simonsen, 10 stemmer
3. Sara Nørregaard, 9 stemmer
4. Bettina Henningsen, 6 stemmer
Michael Tofte og Kenn Simonsen er hermed indtrådt i bestyrelsen.
Generalforsamlingen besluttede med 13 stemmer at der fremadrettet bør være to suppleanter til
bestyrelsen. Herefter blev Sara Nørregaard valgt til første suppleant og Bettina Henningsen valgt til
anden suppleant baseret på foregående afstemning.
Vedtægterne skal opdateres med denne beslutning.

Den nye bestyrelse beslutter selv i hvilket omfang suppleanter inddrages i bestyrelsesarbejdet.
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at inddrage suppleanterne.

Valg af intern revisor.
Bettina Henningsen var på valg og stillede ikke op pga. valg som suppleant. Morten Holm stillede
op og blev valgt uden modkandidat.
Martin Ege var på valg som revisorsuppleant. Da Martin ikke var til stede og ikke havde meddelt
ønske om at genopstille blev Christian Lodberg valgt uden modkandidat.
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Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og den nye bestyrelse aftalte tid og sted for første og
konstituerende møde.

