BØNSVIG STAVREBY VANDVÆRK

Referat af GENERALFORSAMLING LØRDAG 18. JULI 2009 KL. 10.00
I JUNGSHOVED FORSAMLINGSHUS

15 personer incl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Sekretær John
Erik Christensen havde meldt afbud men erklæret sig villig til genvalg.
DAGSORDEN og beslutninger.
1.
2.

3.

4.

5.

Valg af stemmetællere. – Bent Olsen blev valgt
Valg af dirigent. – Jan S. Carlsen blev valgt og konstaterede

at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jvf. §8 og
dermed beslutningsdygtig. Jan oplæste den fremsendte
dagsorden.
Bestyrelsens beretning. – Formand Chr. Bjørn Andersen
aflagde bestyrelsens beretning (vedlagt) og minder om at der
skal være let adgang til målerne når bestyrelsen aflæser i
weekenden 26-27 september 2009. Dirigenten bad om
bemærkninger til beretningen, der var ingen bemærkninger
hvorfor beretningen blev enstemmigt godkendt.
Forelæggelse af regnskab og budget for kommende år. –

Kasserer Peder Andersen gennemgik det fremsendte
regnskab og budget. Vi tærer på kapitalen så der kommer
stigninger. Hvor store stigninger ved vi først nå vi kender
omfanget af krav og pålæg fra det offentlige. I løbet af det
kommende år vil bestyrelsen arbejde med dette så der kan
budgetteres mere sikker for de følgende år. Peder
bemærkede at vandet koster 2,40 kr og den grønne afgift er
5,00 kr pr. kubikmeter. Vi har opkrævet og afregnet
205.000,- kr i grønne afgifter – før moms. Peder gjorde
opmærksom på at det udsendte regnskab kun er underskrevet
af revisor Jan S. Carlsen. Revisor Linda Gøtke har ikke haft
mulighed for at revidere inden generalforsamlingen.
Dirigenten bad om bemærkninger til regnskab og budget, der
var ingen bemærkninger hvorfor regnskab og budget blev
enstemmigt godkendt.
Takstblad – Der var ingen bemærkninger til takstbladet der
er på vandværkets hjemmeside.
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6.
7.

8.

9.

Forslag fra medlemmer og bestyrelse – ingen forslag
Valg af bestyrelse, på valg er:
Hans Jensen – genvalgt
John Erik Christensen – genvalgt
Bjarne Olsen – genvalgt
Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er:
Bent Petersen – genvalgt
Peder Andersen – genvalgt
Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
Revisor Jan S. Carlsen – genvalgt
Revisorsuppleant Bjarne Nielsen – Poul Rasmussen

Vagtelvej blev valgt som revisorsuppleant.
Revisor Linda Gøtke var til stede og bad sig fritaget – Åge
Bærenstzen, Vagtelvej 1 der også var til stede blev valgt
forløbig for et år.
Eventuelt. – Dirigenten takkede for god ro og orden og
afsluttede generalforsmlingen kl. 10:50.

Underskrevet af dirigent Jan S. Carlsen den______________________

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer
da der var bred enighed om at en suppleant udmærket kan være kasserer.
Underskrevet af referent Ole Fog den______________________

