Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Ordinær Generalforsamling den 25. april 2018 i Præstegården, Kirkegade, 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 i henhold til
vedtægternes §7 som siger:
Der skal varsles 14 dage før ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver eller ved annoncering i
lokalavis med angivelse af dagsorden samt udgivelse på selskabets hjemmeside.
Der har været annonce i Lokalavisen 10.04.2018 som blev uddelt 10.04 og 11.04. 2018 – 15 dages varsel
og opslået på hjemmesiden 07.04.2018 – 16 dages varsel. Desuden husstandsomdelt til alle medlemmer
14.04 og 15.04 – 11 dages varsel.
Dagsorden annonceret som værende ifølge vedtægterne. Vedtægten bestemmer at dagsorden skal være
ifølge vedtægten og der er ikke krav til opstilling af de enkelte punkter.
Vedtægtens §7 og §11 fastsætter ikke krav til udsendelse af regnskaberne. Dog skal det reviderede
regnskab fremlægges under dagsordenens punkt 3. Når dette nævnes, skyldes det at det oprindelige
regnskabsudkast er ændret i forbindelse med revisionshandlingerne.
Dirigenten skal på baggrund af de nævnte konstateringer konkludere, at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
Generalforsamlingen var enige i denne konklusion.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er offentliggjort på hjemmesiden
www.aabjergvand.dk
Formanden bemærkede yderligere, at der sker mange spændende ting rundt omkring, som kan påvirke
vandværket, bl.a. har Frederikssund Kommune jo sat gang i den nye Idrætsby og bl.a. skal kunststofbanerne
årligt tilføres 8 tons gummi som forsvinder (ned i jorden og via fodtøj) – og yderligere skal der anvendes ca. 1
ton bekæmpelsesmidler mht. ukrudt og mos. Overordnet set er det en gåde for vandværkets bestyrelse, hvor
man fra kommunens side overhovedet kan give tilladelse til sådant indenfor Åbjerg Vandværks
indvindingsområde (dog ikke indenfor BNBO).
Beretningen er taget til efterretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kassereren gennemgik driftsregnskab og balance.
Vi må som vandværk ikke længere have overskud. Derfor går resultatopgørelsen i 0,Administrationsomkostninger er blandt andet omkostninger til sagkyndig bistand i forbindelse med
gennemlæsning af kontrakter.
Under punkt 6 – finansielle udgifter er der en post på kr. 70.388,- som er garantiprovision til kommunekredit i
forbindelse med optagelse af lån.
Under punkt 10 – andre tilgodehavende er der en post på kr. 403.873,- er er vores momstilgodehavende.
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Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Kasserer gennemgik budgettet for 2018.
Budgettet vil ifølge os give et underskud på ca. kr. 181.000,- Da vi i de to foregående år er gået ud med et
overskud, vil vi bruge overskuddet nu.
Vi fastholder alle nuværende takster.
Dog vil det ordinære bidrag til ledningsrenovering på kr. 1.200,- udgå og blive erstattet af ordinært bidrag til
lån kr. 950,- p.a.
Budgettet blev herefter godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af andelshavere og suppleanter til bestyrelsen
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg ifølge dagsordenens punkt 9 – alle er villige til genvalg.
Michael Tofte – Genvalgt.
Kenn Simonsen – Genvalgt.
Der skulle vælges 2 bestyrelsessuppleanter – alle er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår Claus Ryding – Valgt.
Gert Habo – Modtager genvalg.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter med Dansk Revision i Havnegade, Frederikssund. Revisor Jens Kolby.
Revisoren blev genvalgt.
8. Eventuelt
Formanden gennemgik Persondataforordningens betydning for vandværket. Overordnet er der stort set ikke
de store udfordringer. Vi har databehandleraftaler med Microwa (administrationen), Blue Idea (SMS-service)
og Revisionen (Dansk Revision) - info vil komme til at stå på hjemmesiden.

Dirigenten ville gerne oplyse om, at der findes et super godt regnskabsprogram – ForeningLet – og skulle
være unikt og meget nemt at bruge.
Dirigenten takkede for det store fremmøde og takkede for god ro og orden.

Referent: Bettina Henningsen

Dirigent: Allan Kirkestrup

Side 2 af 2

