Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Ordinær Generalforsamling den 30. april 2015 i Langes Magasin,
Østergade 3C, Frederikssund
1. Valg af dirigent
Det var ingen som stillede op, så formanden blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er offentliggjort på
hjemmesiden
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab og balance.
Regnskabet blev herefter godkendt, med en bemærkning om, at det i
resultatopgørelsen bør tydeliggøres hvilke tal, der er positive og negative.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Formanden gennemgik budgettet for 2015.
Vi kender endnu ikke prisen på ledningsrenoveringen og afventer i løbet af den næste
måneds tid, hvem der vil byde ind på opgaven. Prisen er derfor ikke medtaget i
budgettet.
Budgettet blev herefter godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2015 – alle er villige til genvalg.
Bettina Henningsen – Genvalgt
Søren Hjort – Genvalgt
Bent Hansen - Genvalgt
Bestyrelsessuppleant – er villig til genvalg:
Gert Habo – Genvalgt
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Bestyrelsen foreslår reg. revisor Karin Søholt Hansen i Havnegade, Frederikssund.
Reg. revisor Karin Søholt Hansen er genvalgt.
8. Eventuelt
Tidsplanen for ledningsrenoveringen er, at man skal starte op i juli måned og fortsætte
indtil oktober måned. Vi regner med at kunne klare det hele på et år, men der er
mulighed for at dele området op i 2, såfremt vinteren skulle sætte tidligt ind.
Målerbrønde bliver sat ned, hvis forbruger ikke ønsker at skifte jordledning. En
andelshaver foreslog, om det ikke var bedre, at vandværket gav et økonomisk tilskud
til forbrugerne, så de får skiftet jordledningerne. Det tager bestyrelsen op på
bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen.

Ledningsrenoveringen bliver udbudt som en totalentreprise.
Vores ingeniør syntes det er et spændende projekt – men også udfordrende, idet der
skal graves i rigtigt mange haver.
Når vi kender tidsplanen, vil vi invitere forbrugerne til et informationsmøde - så vi får
informeret så mange som muligt, så fyldestgørende som muligt.
Formanden udfordrede de ankomne til en lille konkurrence omkring vandforsyning
generelt – vinderen blev fundet ved lodtrækning blandt de rigtige besvarelser (alle
besvarelser var rigtige).
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.58 i god ro og orden.

Der var fremmødt 11 stemmeberettigede andelshavere.
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Bettina Henningsen

