Bønsvig Stavreby Vandværk
Referat af generalforsamling i Jungshoved Forsamlingshus

LØRDAG DEN 16. JULI 2011 - KL. 10:00
14 personer – heraf 2 funktionærer og 6 bestyrelsesmedlemer deltog i
generalforsamlingen.

1.

Valg af dirigent
Ole Fog blev valgt da ingen medlemmer ønskede at være dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning
Formand Chr. Bjørn Andersen aflagde beretning og besvarede enkelte
sprøgsmål fra de fremmødte medlemmer.
Beretningen er på hjemmesiden under punktet Generalforsamling.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Flemming Götke gennemgik regnskabet der var udsendt til alle 552
medlemmer sammen med dagsordenen. Flemming besvarede enkelte opklarende
spørgsmål.

4.

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Kasserer Flemming Götke gennemgik budgettet der var udsendt til alle 552
medlemmer sammen med dagsordenen. Kontingentforhøjelserne til 5, -kr i 201011 og til 7,50 kr i 2012-13 blev forklaret som nødvendige efter vores salg er
faldet fra 40.000 til 20.000 kubikmeter hvert år.

5.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag

6.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Næstformand Hans Jensen var på valg og ingen ville modtage valg.
Sekretær John Erik Christensen var på valg og ingen ville modtage
valg.
Bestyrelsesmedlem Bjarne Olsen var på valg, Bent Olsen (medlem
nr. 3506 og bestyrer af vores vandværk.
Supleant Bendt Pedersen var på valg og modtog genvalg som supleant for 1 år
Supleant Frank Omø var på valg og Jørgen Hein (medlem nr. 1633) blev valgt
som supleant for 1 år.

7.

Valg af revisor og revisorsupleant
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Revisor Søren Nielsen var på valg og blev genvalgt.
Bestyrelsen ønsker yderligere en revisorer så extern revison ikke er nødvenlig.
Valg af en revisorsupleant – Bjarne Olsen (medlem nr. 27092) blev
valgt.

8.

Eventuelt
Formanden beklagede at ingen medlemmer vil påtage sig de ledige
bestyrelsesposter. Derfor må de 2 nyvalgte supleanter besætte de
ledige bestyrelsesposter i det år de er valgt for.

Referent:

Dirigent:

John Erik Christensen

Ole Fog
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