Referat af ordinær generalforsamling i Askov Vandværk I/S

tirsdag, den 19. marts 2013 klokken 19.30 Hotel Skibelund Krat.

1.

Valg af dirigent
Jens Skov-Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning
Helge Petersen fremlagde beretningen.

3.

Det reviderede regnskab for 2012
Tommy Lund Hansen fremlagde regnskab for 2012.
Her er nogle få nøgletal:
Omsætning:
776.676 kr.
Årets resultat: 514.383 kr.
Aktiver:
8.327.643 kr.
Egenkapital: 8.278.955 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Budget for 2013
Tommy Lund Hansen fremlagde budgettet
Christian Dahl skal være mere på værket, da Mads Østergaard ofte er
bortrejst.
Kapitalpolitikken:
Vandværket fortsætter med investeringer med lav risiko og lav rente.
Budgettet blev godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg var Helge Petersen, Tommy Lund Hansen (modtog ikke genvalg),
Christian Dahl.
Helge Petersen og Christian Dahl blev genvalgt.
Mogens Viborg Andersen blev valgt til bestyrelsen.
Tommy Lund Hansen blev valgt som suppleant.

7.

Valg af revisor og revisor suppleant
Hanne Lützen blev genvalgt som revisor.
Henning Rose blev genvalgt som revisorsuppleant.

8.

Eventuelt
Den tidligere formand var træt af at blive kontaktet som formand, efter at han er
stoppet.
Det blev foreslået, at vandværket tilser pumperne i boringerne. De har ikke været
tilset i mange år.
Der er tanker om at skifte dem for at spare energi. De kommer med i en fremtidig
udskiftning.
Helge Petersen takkede dirigenten, og der var en særlig stor tak til Tommy Lund
Hansen for hans store indsats som kasserer i vandværket og fordi han har været en
hyggelig og god kammerat i bestyrelsen.

___________________________________

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:

Helge Petersen

Kasserer:

Mogens Viborg Andersen
(Tommy Lund Hansen fortsætter måneden ud).

Teknik:

Mads Østergaard
Christian Dahl

Sekretær:

Per Lindegaard Jensen

