Egtved Vandværk
Ordinær generalforsamling i Egtved Vandværk d. 7-3-2018 kl. 19.30
Referat!

Dagsorden!

Velkomst ved formand Jens Peder Pedersen der byder velkommen til ordinær generalforsamling nr. 109. Hele bestyrelsen er til stede, og samlet antal personer til generalforsamlingen er i alt 22 stk. Henrik Nybro Laugesen holder oplæg omkring bioteknologisk
fjernelse af pesticider i sandfiltre til drikkevand. Henrik er direktør i Kemic Vandrens A/S.
Efter oplæg påbegyndes ordinær generalforsamling.

1. VALG AF DIRIGENT:

2. BESTYRELSENS BERETNING:

Som dirigent foreslår bestyrelsen Ejvind Sørensen, som efterfølgende enstemmigt bliver
valgt af generalforsamlingen. Ejvind takker for valget og fortsætter med at konstatere at
generalforsamlingen er lovlig varslet via Egtved Posten d. 20-2-18 og dermed er generalforsamlingen beslutningsdygtig.
Årsberetningen fremlagt af formanden for Egtved Vandværk Jens Peder Pedersen.
Formanden afslutter sin beretning med tak for samarbejdet i 2017.
Spørgsmål til årsberetning: Der blev spurt til returløbssikring ved forbrugerne.
Svar: Ved alle vandmålere hos den enkelte forbruger er der også monteret en kontra
ventil, som forhindrer vandet i at kunne løbe retur ind i ledningsnettet. Alle kontraventiler
bliver skiftet i forbindelse med udskiftningen vandmålere som netop er i gang. Der er
ikke konstateret fejl i de kontraventiler som er blevet udskiftet.
I forbindelse med etableringen af nødforsyningsledningen mellem Bølling Vandværk og
Egtved Vandværk, skal vi naturligvis sikre os, at Bølling Vandværk har kontraventiler
monteret der sikre mod tilbageløb i deres ledningsnet, hvis Egtved Vandværk skal levere
vand til Bølling Vandværk.
Årsberetning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Årsberetning vedlagt.

3. REGNSKAB:

Fremlæggelse og gennemgang af revideret regnskab ved Henning Holm fra Egtved Revisionskontor. Egtved Vandværk kommer ud af året 2017 med et overskud på kr.
331.228,- hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Spørgsmål til regnskabet: Ingen
Regnskabet er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Regnskab vedlagt.

4. BUDGET FOR 2017:

Budget for året 2018 fremlægges af Henning Holm fra Egtved Revisionskontor. Budgettet er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Budget for 2018 vedlagt.

5. INDKOMMENDE FORSLAG:
6. VALG TIL BESTYRELSEN:

Ingen indkommende forslag.

På valg er:
Michael Johansen (modtager genvalg)
Christian Thomsen (modtager genvalg)
Michael Bladtkramer (modtager ikke genvalg)
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Tim Hougaard Nielsen, som nyt bestyrelsesmedlem.
Michael Johansen, Christian Thomsen og Tim Hougaard Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen uden modkandidater af generalforsamlingen.

Egtved Vandværk
7. VALG AF SUPPLEANTER:

På valg er:
Tim Hougaard Nielsen (modtager genvalg)
Orla Pedersen (modtager genvalg)
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var andre kandidater som suppleant.
Jørgen Jepsen blev foreslået, og han modtog valg. Tim Hougaard Nielsen modtog ikke
længere valg, i det han netop var blevet valgt ind i bestyrelsen.
Orla Pedersen blev valgt som 1. suppleant og Jørgen Jepsen blev valgt som 2. suppleant uden modkandidater af generalforsamlingen.

8. VALG AF REVISOR:

Bestyrelsen foreslår at fortsætte samarbejdet med Egtved Revisionskontor ved Henning
Holm.
Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

9. EVENTUELT :

Spørgsmål: Ingen
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

