
Referat af Askov Vandværks generalforsamling
11. marts 2014, kl. 19.30 på Hotel Skibelund Krat

 
1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Tommy Lund Hansen, som blev valgt. Tommy startede med at 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formanden aflægger beretning om det forgangne år (Bilag 1).
Helge Petersen fremlagde bestyrelsens beretning for 2013. 

Der blev spurgt, om ledningsarbejdet ved banen. Helge kunne oplyse, at vi endnu ikke ved, 
om den rent faktisk skal flyttes, men hvis den skal, betaler Bane Danmark udgiften.

3. Det reviderede regnskab for 2013 forelægges til godkendelse    (Bilag 2 og 3)
Mogens Viborg Andersen fremlagde regnskabet for 2013. Det blev godkendt.

Der var en kommentar til noterne: Det kan være en god idé, at der afsættes penge til at få 
dykpumperne op, f.eks. én hvert andet år, så de på den måde holdes i orden. Det kunne man 
indarbejde i et kommende budget. Disse pumper har ikke været oppe i nogen år.

4. Budget for 2014 fremlægges herunder: (Bilag 4)
a. Godkendelse af det årlige honorar til formanden og den øvrige bestyrelse 

Honorarerne blev godkendt af generalforsamlingen.
b. Godkendelse af kapitalpolitikken

Der var et spørgsmål om bestyrelsens brug af investeringsrådgivere.
Bestyrelsen bruger stadig en rådgiver fra Nordea til at rådgive på et bestyrelsesmøde  
hvert år.

Kapitalpolitikken blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag:  Der var ikke indkommet forslag.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
På valg er: a. Per Lindegaard Jensen.    Blev genvalgt.

b. Mads Dam Østergaard (modtager ikke genvalg)
Kurt Pedersen, Damhus 60 blev foreslået  - og valgt. 

c. Tommy Lund Hansen (suppleant, modtager ikke genvalg)
John Rossmann, Baslund 83 blev foreslået - og valgt.

7. Valg af revisor Kristan Kristensen og revisorsuppleant Henning Rose
De blev genvalgt af generalforsamlingen.

8. Eventuelt
Formanden takkede Mads Østergaard for godt samarbejde og en stor indsats med teknikken,
og de nyvalgte, Kurt Pedersen og John Rossmann, blev budt velkommen.

 

     Formand: Helge Petersen   Dirigent: Tommy Lund Hansen


