Referat fra generalforsamling 27. april 2011 i I/S Åbjerg Vandværk

Generalforsamlingen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Som dirigent blev Michael Tofte valgt.
Som referent blev Michael Imhoff Nielsen valgt.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
Herefter aflagde formand Michael Tofte bestyrelsens beretning. Flere punkter blev fremført:
o Microwa står for administration så som indkrævning og bogholderi. Dette er der stor
tilfredshed med i bestyrelsen.
o Frederikssund kommune har inspiceret vandværket og finder det i god stand, men af ældre
dato.
o En ny vandforsyningslov har ingen betydning i første omgang, men vil formentlig få det i
2015.
o Drikkevandskvaliteten er fin men der er målt BAM og MTBE i små koncentrationer.
Sidstnævnte er ikke godt, dog er koncentrationen p.t. 1000 gange under grænseværdien.
o Vandværket er meldt ind i Vandrådet.
o Der er noget tab af vand og der skal derfor udarbejdes en plan for udskiftning af
ledningsnet over de næste 15 år. Som en del af dette skal digitale kort (GIS) udarbejdes. På
den korte bane skal utætheder identificeres.
o En grovskitse viser at en modernisering af produktionsapparatet løber op i 500 – 600.000.
Dette haster dog ikke.
o Udskiftning af vandmålere sat i gang vej for vej.
Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Sara Nørgaard.
o Det uddelte regnskab blev gennemgået.
o 58 målere ud af 263 er udskiftet.
o Generalforsamlingen udtrykte stor tilfredshed med resultatet på 98.272 mod et budgetteret
o underskud på 40.000.
o Åbjerg Vandværk har fået ejendomsskatter tilbage for de sidste år.
o
Regnskabet blev godkendt.
Dernæst budget.
o Budgettet blev gennemgået.
o Budgettet afspejler bl.a. at der udføres en del forebyggende vedligeholdelse.
Budgettet blev godkendt.
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Forslag.
Der var ingen forslag.
Valg til bestyrelse.
Michael Tofte og Kenn Simonsen var ikke på valg
Sara Nørgaard, Bettina Henningsen og Bent Hansen genopstillede alle og modtog genvalg uden
modkandidater.
Som suppleant blev Henri Koldborg valg.

Valg af intern revisor.
Morten Holm var ikke på valg.
Michael Imhoff Nielsen genopstillede og blev valgt uden modkandidat til den anden post.

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og den nye bestyrelse aftalte tid og sted for første og
konstituerende møde.

