Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Ordinær Generalforsamling den 25. april 2017 i Langes Magasin, Østergade 3C, Frederikssund
Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Allan Kirkestrup. Der var ingen modkandidater og Allan Kirkestrup modtog valget.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten roste bestyrelsen for dygtig drift af vandværket, som ikke mange vandværker kan leve op til. Han indskød
også, at hjemmesiden indeholder også hvad den skal og har et højt informationsniveau. Se evt. mere på
www.aabjergvand.dk
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er offentliggjort på hjemmesiden www.aabjergvand.dk
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab og balance.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Formanden gennemgik budgettet for 2016. Bestyrelsen foreslår, at kbm-prisen samt de faste afgifter fastholdes.
Budgettet blev herefter godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg – alle er villige til genvalg.
Bent Hansen – Genvalgt
Bettina Henningsen – Genvalgt
Søren Hjorth – Genvalgt
Der skulle vælges 2 bestyrelsessuppleanter – alle er villige til genvalg.
Henning Askholm – Genvalgt
Gert Habo – Genvalgt
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter med Dansk Revision i Havnegade, Frederikssund. Revisor Jens Kolby.
Revisoren blev valgt.
8. Eventuelt
Der blev spurgt ind til tidsplanen på ledningsrenoveringen og om den blev overholdt. Primært hvornår man forventede
at gå i gang på Roskildevej.
Lige p.t. er vi i gang på Maglehøjvej, som giver lidt udfordringer med diverse telefonkabler m.v. Når Maglehøjvej er
færdig om ca. 2-3 uger, startes der op på Roskildevej. Vi regner med at hele den planlagte ledningsrenovering vil være
afsluttet i starten af juli måned 2017.
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Dirigent: Allan Kirkestrup

Side 1 af 1

