Referat fra ordinær generalforsamling i Guderup Stevning Vandværk, 27-03-2019

Tilstede var 22 andelshavere, hvoraf alle havde stemmeret.
Formanden bød velkommen og indledte med dagsordenens punkt 1.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Svend Frehr, der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmetællere.
Dirigenten udsatte dette punkt til afholdelse såfremt nogen medlemmer krævede skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen accepterede dette.
3. Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning
Beretningen er vedhæftet referatet.
Dirigenten satte beretningen under debat.
Generalforsamlingen havde følgende kommentarer og spørgsmål:
Vil det være hensigtsmæssigt, at synliggørelse spild overfor forbrugerne, da det jo i sidste ende er en
fælles udgift? Hertil kunne formanden tilføje, at vandspildet stort set altid er før forbrugernes målere,
og at vandværket hele tiden er opmærksom på den udpumpede vandmængde. Forbrugere opfordres
til at kontakte vandværket, hvis de har mistanke om utætheder. I øvrigt sætter vandværket gang i
målinger vha. sektionsmålinger.
Er der noget nyt om Boringsnære beskyttelseszoner omkring vore boringer? Hvad angår BNBO er vi pt.
ikke blevet kontaktet ifb. vores indvindinger Vi forventer svar i løbet af 2018 eller 2020.
Beretningen blev godkendt.
4. Forelæggelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede følgende:
Revisionsselskabet har revideret regnskabet uden påtegning.
Ekstraordinær udgift til vand og teknik
Administrationsomkostninger gennemgået. Målerudskiftningen pågår stadig. Alle målere er hjemkøbt
og ligger på lager. Der er pt. 1150 ud af 1700 er monteret, men det går langsommere end forventet
(det er svært at træffe folk hjemme).
Der blev fra generalforsamlingen udtrykt ros til bestyrelsen for det gode regnskab.
Regnskabet blev godkendt

5. Forelæggelse af budget.
Kassereren fremlagde det af bestyrelsen foreslåede budget med udgangspunkt i uændret pris på
vandet og et forventet overskud på ca. 400.000 kr. det kommende år.
Budgettet blev godkendt
6. Valg
Medlemmer til bestyrelsen:
Finn Pedersen, genvalgt uden modkandidater
Helge Matthiesen, genvalgt uden modkandidater
Suppleant til bestyrelsen:
Ulf Nørulf, genvalgt uden modkandidater
7. Revisorer: (irrelevant valgår jf. vedtægterne, § 12)
Poul Petersen, valgt frem til 2020
Finn Voss, valgt frem til 2020
8. Revisorsuppleant:
Henrik Jørgensen, genvalgt uden modkandidater

9. Indkomne forslag
Der er indkommet forslag fra Reiner Damgaard Rasmussen omkring muligheden for blødggøring af
vandet.
Formanden gjorde kort rede for motivationen og bestyrelsens holdning til forslaget.
Bestyrelsens holdning til dette er positiv og går gerne ind i sagen. Udgifter til investering og drift skal
undersøges, og der skal tages stilling om det evt. vil få indflydelse på kubikmeterprisen. Samtidig bør
det sundhedsmæssige aspekt tilgodeses, da en evt. blødggøring kan medføre fjernelse af forskellige
vigtige mineraler fra drikkevandet.
Herefter gav han ordet til forslagsstiller, der kort uddybede sit forslag, samt stillede sin ekspertise til
rådighed. Forslagsstiller vil gerne være behjælpelig med projektet qua sin tidligere beskæftigelse.
Herefter var der kort drøftelse af fordele og ulemper.
Forslaget er vedtaget
10. Eventuelt
Her ønskede ingen ordet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til formanden.
Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.
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