
Referat af Askov Vandværks generalforsamling
6. marts 2019, kl. 19.30 på Hotel Skibelund Krat

 

Der var 21 fremmødte interessenter og 2 ægtefæller.

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 ( Se bilag 1).
Helge Petersen fremlagde bestyrelsens beretning for 2018. 

Efter beretningen blev der spurgt til, hvordan det går med forbrugerportalen. Kurt kunne
oplyse, at den bliver sat i værk i den nærmeste fremtid, og at han senere på mødet vil vise,
hvordan den fungerer.
Der blev også spurgt til tilstanden af vores net. Helge fortalte, at det i det store og hele er i 
en god stand, men rørene på Kirkevej skal skiftes, og nogle af stophanerne, som kan lukke 
for grene af nettet, skal skiftes ud (der er ca. 60 af den slags i vores net).

3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse    (Se Bilag 2 + 3)
Mogens Viborg Andersen fremlagde regnskabet for 2018. Det blev godkendt.
Der var en snak om vores pengeanbringelse, og forskellige meninger kom frem. Det blev
vedtaget, at den faste afgift, som er blevet halveret i år, bliver yderligere halveret i 2020.
Helge gjorde opmærksom på, at de penge, Askov Vandværk får som tilslutningsbidrag i år,
registreres som en indtægt i år, men skal dække fremtidige udgifter til vedligeholdelse af
nettet  i  mange  år  fremover.  Hvis  der  ikke  kom  nye  forbrugere  til,  ville  værket  have
underskud med den nuværende prissætning.

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

Honorarerne blev godkendt af generalforsamlingen. Kurt, som har meget ekstra 
arbejde med indkøring af forbrugerportalen, får i 2019 samme honorar som 
formanden.
Honorarerne til bestyrelsen blev godkendt.

b.  Godkendelse af kapitalpolitikken
Bestyrelsen foreslår, at vandværkets indestående på vandværkets konti i penge-
institutter fortsat bliver på de eksisterende konti - selv om det ikke giver renter.
Kapitalpolitikken blev godkendt af generalforsamlingen.

Budgettet for 2019 blev forelagt. Budgettet blev vedtaget.

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

Punktet fortsættes på næste side
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Bestyrelsen foreslog, at Askov Vandværk overgår fra I/S til A.m.b.a. Det råder foreningen 
Danske Vandværker til, at vandværkerne gør. (Se Bilag 4)
Helge havde de foreslåede vedtægter klar på projektoren, og alle de fremmødte medlemmer 
stemte for, at Askov Vandværk overgår til A.m.b.a.
Ifølge de nugældende vedtægterne skal denne beslutning vedtages én gang til på næste 
generalforsamling, som ligger om ca. et år. Først efter en ny vedtagelse kan beslutningen 
træde i kraft. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
På valg er: 1.   Helge Petersen Blev genvalgt.

2.   Christian Dahl Blev genvalgt.
3.   Mogens Viborg Andersen.

Mogens flytter til Vejen, hvorfor Hanne Lützen blev 
foreslået som nyt bestyrelsesmedlem.

      Hanne Lützen Blev nyvalgt.

John Rossmann, Baslund 83 blev genvalgt som suppleant.

7. Valg af revisor
Peter Søndergaard blev foreslået og valgt som foreningens revisorer.
Henning Rose blev foreslået og valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Kurt vil fortsat tjekke alarmer for de medlemmer, som ikke registrerer sig med 
mobilnummer eller e-mailadresse på forbrugerportalen.
Kurt demonstrerede, hvordan portalen fungerer og viste, hvordan man registrerer sin 
mobiltelefon og e-mailadresse. Når portalen er helt klar til brug, vil forbrugerne få besked 
herom. Der bliver forinden tale om en testperiode, før alle kan benytte portalen.

Det blev foreslået, at generalforsamlingens dirigent fremover findes udenfor bestyrelsen. 

      Formand: Helge Petersen        Dirigent: Kurt Pedersen

Side 71


