09/03 2016

Harndrup Vandværk
Generalforsamling Tirsdag D. 08/03 2016 i Harndrup forsamlingshus
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasseren fremlægger regnskabet.
Kasseren fremlægger budget.
Indkomne forslag.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Lars Andersen og Edi Frederiksen begge modtager
genvalg.
Valg af 1. suppleant til bestyrelsen, på valg Lasse Beck.
Valg af 1. revisor, på valg Jane Iversen.
Valg af 1. suppleant til revisor, på valg Henry Friberg.
Eventuelt.

Valg af dirigent blev John Henry Hansen for de 3 generalforsamlinger, han konstaterede at
Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Formandens beretning: Lars berettede om årets gang i Vandværket, vi har i 2015 349 andelshavere (samme
som sidste år) og har solgt ca. 31.000 m3 vand (19.000 m3 fra Fjelsted Vandværk pga. renovering) og har
haft et meget lille vandspild på 1,8 %, og han opfordrede som vanligt til at man checkede sit vandforbrug
løbende for ikke at få unødigt vandforbrug/spild. Derefter fortalte Lars om renoveringen af vandværket,
som er afsluttet i 2015, budgettet for renoveringen var ca. 1,8 mill. Kr. og det holdt, derfor har vi bekostet en
renovering af området omkring Vandværket. I 2016 skal vi have lavet et kvalitetsstyresystem, som beskriver
hvordan vandværket virker og hvordan det skal køre/betjenes i dagligdagen. Generalforsamlingen
godkendte formandens beretning (der var ingen spørgsmål).
Kasseren fremlagde regnskabet som viste et overskud på 214.502 som det blev besluttet at overføre til
egenkapitalen, regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer.
Kasseren fremlagde budgettet til orientering for generalforsamlingen.
Indkomne forslag: der var ikke indkommet nogen.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der blev foreslået genvalg og der var ikke yderligere forslag, så der var
genvalg til begge. Valg af 1. suppleant, 1. revisor og 1. suppleant til revisor var også genvalg til alle uden der
blev opstillet/foreslået andre kandidater.
Under eventuelt var der ikke yderligere.
Dirigent: John Henry Hansen
__________________________
Formand: Lars Andersen
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Sekretær: Edi Frederiksen

Best. Medlem: Niels Christensen
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