
Referat af Askov Vandværks generalforsamling
14. marts 2018, kl. 19.30 på Hotel Skibelund Krat

 

Der var 15 fremmødte interessenter.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kurt Pedersen, som blev valgt.
Kurt 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 2017. 

Der var en del diskussion om vandværkets serviceniveau i forbindelse med konstaterede
utætheder i interessenters rør efter målerne.
Resultatet blev, at værket, efter at portalen fra Vandværkernes EDB-Service i Holsted er
kommet op at køre, vil bede interessenterne tilslutte sig ordningen på internettet. Derefter
kan vi se, hvem der skal have særlig hjælp.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen lov til at give ekstraordinær løn til en person for at
hjælpe usikre interessenter med at betjene vores systemer.
Kurt erklærede, at han fortsat ville advisere i tilfælde af lækager.

3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse    (Bilag 2)
Mogens Viborg Andersen fremlagde regnskabet for 2017. Det blev godkendt.
Der var enkelte opklarende spørgsmål, som blev besvaret.

4. Budget for 2018 fremlægges herunder: (Bilag 3)
a.  Godkendelse af det årlige honorar til formanden og den øvrige bestyrelse 

Honorarerne blev godkendt af generalforsamlingen.
b.  Godkendelse af kapitalpolitikken

Bestyrelsen foreslår, at vandværkets indestående på vandværkets konti i penge-
institutter fortsat bliver på de eksisterende konti - uden forrentning.

Kapitalpolitikken blev godkendt af generalforsamlingen.

Budgettet for 2018 blev forelagt. Budgettet blev vedtaget.
Der var bemærkning til vandværkets fortsatte overskud og deraf følgende kapitalopbygning,
som ikke er i interessenternes interesse.
Derfor vedtog generalforsamlingen, at Askov Vandværk skal halvere det faste bidrag og 
reducerer kubikmeterprisen til 2 kr. for alle interesenter fra 1. januar 2019. Dette vil 
medføre et underskud, men på sigt få vandværkets kapital ned på et mere fornuftigt niveau i 
forhold til fremtidige investeringer.

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

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
På valg er: a.   Kurt Petersen Blev genvalgt.

b.   Per Lindegaard Jensen Blev genvalgt.

John Rossmann, Baslund 83 blev genvalgt som suppleant.
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7. Valg af revisor
Kristian Kristensen blev foreslået og valgt som foreningens revisor.
Henning Rose blev foreslået og valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

      Formand: Helge Petersen        Dirigent: Kurt Pedersen
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