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Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00
i Sognegården
Der var 10 fremmødte medlemmer inklusiv 5 bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Referat
1. Valg af dirigent
Formand Ivan Flændsdal bød velkommen til de fremmødte. Peer Lang Pedersen modtog
valget som dirigent og Marianne Skog er udpeget af bestyrelsen som referent.
Peer takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt
med mere end 14 dages varsel i Haslev Posten.
Alle 10 tilstedeværende er medlem af vandværket, så betingelserne er i orden for at
afholde generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning for året 2016 blev fremlagt af formanden og kan ses af vedlagte
bilag.
Uden bemærkninger blev bestyrelsens beretning for 2016 godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Marianne Skog gennemgik kort regnskabet for 2016, og konstaterede at både
indtægter og omkostninger var mindre end budgetteret.
Regnskabet læner sig op af reglerne for små vandværker, hvor værket skal følge
princippet ”hvile i sig selv” – et resultat på 0 i driftsregnskabet. Et evt. over-/underskud
vil fremgå under indtægter som en over-/underdækning samt under passiver i balancen.
Samtidig er ”Egenkapital” omdøbt til ”Indskudskapital”.
Indestående i bank og et eventuelt overskud kan dog af kommunen godkendes med en
struktureret investeringsplan.
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Uden bemærkninger blev det reviderede regnskab for 2016 godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Kassereren bemærkede, at budgettet for 2017 bygger på budgettet for 2016.
Uden yderligere bemærkninger blev budgettet for 2016 godkendt.
6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
Dirigenten oplyste, at Martin Oleander og han selv Peer Lang Pedersen er på valg i år.
Begge modtager genvalg og da ingen andre ønsker at stille op, blev begge genvalgt for en
2årig periode.
Lone Oleander og Lone Poulsen modtog begge genvalg som suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer
Rasmus Steinmeier afstår genvalg, såfremt andre ønsker at stille op. Lone Oleander og
Peter Hansen blev valgt som revisorer og Rasmus Steinmeier som revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Vi har meget fine og stabile vandmålinger, som vi kan være stolte af.
Den boring der tidligere er talt om at udskifte, kan vente 5-6 år. Der er stadig rigeligt
med vand at hente op fra undergrunden i den nuværende boring.
Formanden takkede for et godt møde, der sluttede kl. 19.30, hvorefter der blev serveret
en let anretning.

_________________________
Formand Ivan Flændsdal

_________________________
Dirigent Peer Lang Pedersen

