Referat af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt torsdag den 17. marts 2016
kl. 19.30 i Morud Forsamlingshus, Rugårdsvej 728, 5462 Morud

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse Udgår
5. Fremlæggelse af nyt budget 2016 til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7.

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Afgående Bent Bendixen

(modtager genvalg)

Afgående Frands M. Frandsen

(modtager genvalg)

Afgående Jørgen Redder

(modtager genvalg)

Afgående suppleant Jens Erik Jørgensen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Afgående revisor Jan Larsen

(modtager genvalg)

Afgående suppleant Søren Hedegaard
9. Eventuelt
På Generalforsamlingen deltog 14 stemmeberettigede andelshavere samt 4 bestyrelsesmedlemmer i alt 18
stemmeberettigede.
Pkt. 1

Valg af dirigent og stemmetællere

Formand Susanne Mann Skou bød de fremmødte andelshavere velkommen.
Derefter foreslog hun Jens Møller Sørensen, Kronhjortløkken 274 til dirigent, da der ikke kom andre forslag
var det på plads. Jens Møller Sørensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, idet indbydelsen var poststemplet den 2. marts 2016. Han
overlod herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
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Pkt. 2

Bestyrelsens beretning

Susanne Mann Skou læste beretningen op.
Herefter takkede Susanne bestyrelsen for et godt samarbejde og begavede dem med blomster og vin.
Dirigenten åbnede for spørgsmål til beretningen.
Bent Jacobsen, Kronhjortløkken: Benytter VandCenter Syd målerbrønde? SMS – nej, Bent det var godt.
Bent: Vandspildet er stadigvæk for højt – SMS vi må have et spild på 10%, så det ligger fint. Bent, det er for
højt.
Svend Munck, Rugårdsvej: Ved overdragelsen til Vandcenter Syd slipper vi så for den solidariske hæftelse ?
SMS – ja, det gør vi, da Vandcenter Syd er et A/S.
Beretningen blev herefter vedtaget.
Pkt. 3

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Bent Bendixen læste regnskabet op og takkede for det kommende jubilæums arrangement.
Dirigenten åbnede for spørgsmål til regnskabet.
Anders Lunden, Kronhjortløkken: Hvad ville vandværket være værd, hvis vi lukker butikken ? SMS fremgår
af regnskab og vi betaler VandCenter Syd 1. million kroner for overtagelsen.
Det reviderede regnskab blev herefter vedtaget.
Pkt. 4

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse - Udgår

Pkt. 5

Fremlæggelse af nyt budget 2016 til godkendelse

Dirigenten åbnede for spørgsmål til budgettet
Svend Munck, Rugårdsvej: konstaterer at det må blive en stor fest.
Budgettet blev herefter godkendt.
Pkt. 6

Behandling af indkomne forslag - Ingen

Pkt. 7

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

Afgående Bent Bendixen genvalgt
Afgående Frands M. Frandsen genvalgt
Afgående Jørgen Redder genvalgt
Afgående suppleant Jens Erik Jørgensen genvalgt
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Pkt. 8

Valg af revisor og revisorsuppleant

Afgående revisor Jan Larsen genvalgt
Afgående revisorsuppleant Søren Hedegaard genvalgt
Pkt. 9

Eventuelt

Susanne Mann Skou orienterer opfordrer til, at vi opstiller en kandidat til VandCenter Syds
repræsentantskab. Frands M. Frandsen foreslår Susanne Mann Skou.
Frands M. Frandsen gør opmærksom på at noget af vores vandspild skyldes brandhaneeftersyn samt
skylning af filtre.
Svend Munck, Rugårdsvej gør opmærksom på lille vandtryk på hans ejendom, bliver det bedre når
VandCenter Syd overtager? SMS, nej du må overveje at etablere en lille trykforøger.
Anders Lunden, Kronhjortløkken: Som tidligere medlem og sekretær i 30 år i den nuværende bestyrelse, vil
jeg gerne benytte lejligheden til at takke for et altid virkeligt godt og positivt samarbejde.
Hermed afsluttedes eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Susanne takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede ligeledes andelshaverne for
deres fremmøde på denne sidste generalforsamling i Trøstrup Vandværk.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.20
p.t. Morud Forsamlingshus, Rugårdsvej 728, 5462 Morud
Herefter serveredes der traditionen tro kaffe og lagkage.

Referent KL 10.04.2016

Godkendt af dirigent

Jens Møller Sørensen
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